Atesa la situació generada per l’evolució del Coronavirus COVID-19, que ha comportat
l’adopció de mesures extraordinàries per part de les autoritats de salut pública de
diverses administracions.

-

-

Els esdeveniments esportius, professionals i no professionals, que se celebrin
a Catalunya es faran a porta tancada, excepte aquells en què hi participin
menors d’edat, que podran anar acompanyats.
Se suspenen o s’ajornen les activitats col·lectives en espais tancats o oberts
que impliquin una concentració superior a 1.000 persones.
En els casos en què aquestes activitats es desenvolupin en espais amb
aforament inferior a les 1.000 persones, es podran celebrar únicament si
només s’ocupa un terç de l’aforament màxim autoritzat, amb l’objectiu de
garantir un espai de separació adequat entre els participants.
Aquestes mesures de restricció s’apliquen a espectacles públics, recreatius i
d’oci, activitats culturals, religioses o similars, amb independència que siguin
ofertes per un titular, explotador o organitzador públic o privat.

Atès que l’Ajuntament resta a l’espera de l’evolució de la situació i de les mesures que
es vagin adoptant per part de les autoritats competents, per comunicar els efectes i
conseqüències de l’aplicació de les diferents actuacions que es portin a terme, però
que no obstant això, considera necessari prendre mesures cautelars de suspensió o
ajornament de diferents activitats de pública concurrència, i l’adopció d’actuacions de
caràcter preventiu.
Considerant el que disposa l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació
a les competències de l’alcalde i l’autonomia funcional i organitzativa de l’Ajuntament
de la Canonja.
En conseqüència, aquesta alcaldia, en ús de les facultats que li són conferides per la
legislació vigent, té per bé de resoldre el següent:
Primer.- Cancel·lar les següents activitats organitzades per l’Ajuntament:
-

Taller formació Instagram per comerciants – 17, 24 i 31 de març.
Caminada pel Dia Mundial de l’Aigua – 22 de març.

Segon.- Suspendre provisionalment les següents activitats organitzades per
l’Ajuntament:
-

Jornades de Màgia Impossible – 1, 3, 4 i 5 d’abril
Casals de Setmana Santa – 6, 7, 8 i 9 d’abril
Actes de celebració de la Festa de la Municipalitat – 15, 17,18 i 19 d’abril
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Vist que la Generalitat de Catalunya ha comunicat l’activació de la fase d’alerta del pla
d’actuació PROCICAT, per emergències associades a malalties transmissibles
emergents amb potencial d’alt risc, fent públic que, per la contenció del coronavirus,
s’han pres les mesures que seguidament es diran, durant 15 dies, entre el 12 i el 27 de
març:
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Tercer.- Aprovar les següents actuacions preventives per controlar el coronavirus
Covid-19, durant 15 dies, entre el 12 i el 27 de març:
-

Tancament del Centre Cívic i llar de jubilats.
Suspensió de les classes de l’Escola d’Adults.
Suspensió de cursos, tallers i altres activitats programats a espais municipals.
Tancament de la Biblioteca pública
Tancament del Punt d’Informació Juvenil.
Tancament del Centre Obert.
Tancament de les instal·lacions del Camp d’esports municipal
Serveis mínims als Jutjat de Pau: només és realitzaran tràmits urgents i les
cerimònies de casament es celebraran sense públic.

Sisè.- Recomanar a la ciutadania la realització dels tràmits administratius de forma
telemàtica, a través de la seu electrònica municipal ubicada al lloc web
www.lacanonja.cat, i la utilització de la via telefònica per a realitzar consultes, evitant
l’atenció presencial a les oficines municipals.
Setè.- Fer avinent que aquestes mesures es podran ampliar, modificar o deixar sense
efecte, en funció de l’evolució que tingui la pandèmia, fet que es comunicarà a través
del lloc web www.lacanonja.cat.
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Cinquè.- Fer avinent a la població, que el Consell Comarcal del Tarragonès ha acordat
la suspensió de l’atenció al públic en relació als serveis socials que es presten a la
Canonja.
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Quart.- Suspendre els processos selectius d’ocupació pública durant 15 dies, entre el
12 i el 27 de març.

Novè.- Comunicar la present resolució als interessats, al personal municipal i membres
de la Corporació i publicar-la al lloc web www.lacanonja.cat per a general coneixement.

L’alcalde.
La Canonja, document signat electrònicament a la data del marge.

Codi Validació: 3NGPR74YHFJSDTZA499DPFTR9 | Verificació: https://lacanonja.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Vuitè.- Fer una crida a la calma a la població, recomanant mantenir-se informats a
través dels canals oficials de les administracions: Gobierno de España, Govern de la
Generalitat, així com dels diferents ministeris i departaments.

