Àrea d’Alcaldia
Departament de Secretaria
LCF/magb

Lourdes Casadevall i Fontclara, Secretària accidental de l’Ajuntament de la comtal vila de
Castelló d’Empúries,
CERTIFICO
Que entre les diverses Resolucions de l’Alcaldia arxivades a la Secretaria del meu càrrec,
hi figura la número 2020/615 del dia 26 d’OCTUBRE de 2020, que copiada diu:
Vist el Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre per que es declara l’Estat d’alarma per
contenir la propagació de les infeccions causades pel SARS-CoV-2 (coronavirus).

SALVI GUELL I BOHIGAS

Ateses aquestes circumstàncies, s’ha considerat, no només necessari, sinó també
imprescindible, per raons de salut pública i de responsabilitat ciutadana i, en base al principi
de l’Autonomia local, dictar el present decret en el qual es proposa el tancament de
diferents espais i zones comunes del municipi.
Vist l’art 21.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
atribueix a l’alcalde, entre d’altres, la competència per adoptar personalment i sota la seva
responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les
mesures necessàries i adequades, donant compte de forma immediata al Ple, i que el dit
article seria d’aplicació supletòria a les presidències de les diputacions provincials.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcalde d’acord amb l’article
21.1.h) de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article
53.1.i) 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, RESOLC:
PRIMER.- EFECTUAR el tancament dels següents espais:




Zones comunes, de descans i joc dels parcs públics i jardins
Parcs infantils
Equipaments esportius municipals

SEGON.- SUSPENDRE les activitats culturals programades.
TERCER.- AQUEST decret entra en vigor a partir del moment de la seva signatura i fins
que es dicti nou acord que modifiqui o deixi sense efecte el present decret.
QUART.- PUBLICAR la present Resolució al portal de Transparència
I perquè així consti, signo digitalment el present certificat, a Castelló d’Empúries, amb el
vistiplau de l’alcalde.

Lourdes Casadevall i
Fontclara
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26/10/2020 Secretària accidental

Signatura 2 de 2

26/10/2020 Alcalde

Vist que es preveu que en els pròxims dies i setmanes hi hagi un increment del nombre de
casos que pugui dur al col·lapse el sistema sanitari de Catalunya, es considera necessari i
imprescindible, per part d’aquesta Alcaldia, dictar una resolució per mitigar els efectes
ascendents de la taxa de transmissibilitat de la infecció, amb la finalitat de reduir al màxim
els moviments i les concentracions de la ciutadania en la seva vida quotidiana i, en especial,
en la protecció general de la població, i dins d’aquests, en els grups socials més vulnerables.
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