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Mesures a adoptar per l'Ajuntament de Vila-seca en relació al coronavirus
COVID-19

Fets

Davant de la situació provocada pel coronavirus COVID-19, i tenint present les
indicacions donades des dels diversos departaments de la Generalitat de
Catalunya i de l’Estat, l’Ajuntament de Vila-seca pren tot un seguit de mesures
que seran d’aplicació a partir del dijous 12 de març de 2020.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

En conseqüència, RESOLC:
PRIMER. Aprovar les mesures preventives següents:

Tal i com s'ha comunicat des de Protecció Civil de la Generalitat de
Catalunya, queden anul·lades totes les activitats amb un aforament
previst de més de 1000 persones i queda reduït a un terç les activitats
amb un aforament previst de menys de 1000 persones.

Per altra banda, i durant el termini de 15 dies, estaran tancats els
següents equipaments i anul·lades les següents activitats:
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Es suspenen les classes al Conservatori i Escola Municipals de Música
Biblioteca pública
Tots els Centres Cívics
Esplai de la gent gran Sant Esteve
Piscines Vila-seca
Mercadet ambulant de Vila-seca
Activitats extraescolars
Activitats culturals i esportives (s'inclouen assajos, entrenaments i partits)

Es recomana que els centres privats esportius, educatius, de lleure, etc.
apliquin les mateixes mesures preventives.

Així mateix es suspèn el concert del proper dissabte 14 de març a l'Auditori
Josep Carreras, de Martirio i Chano Domínguez.
Per indicacions del departament d’Educació de la Generalitat, també es
suspenen les activitats d’atenció del Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS),
Ludoteca municipal i Espai Jove (Casa dels Obrers) a partir d’avui i fins al 27
de març, o fins a noves indicacions.
Es recomana a tota la ciutadania que qualsevol tràmit administratiu que s'hagi
de fer durant els propers dies, es gestioni de forma online (
https://seuelectronica.vila-seca.cat/ca/web/guest/tramits), en la mesura del
possible. Per a qualsevol consulta telefònica, poden adreçar-se al telèfon de
l'Ajuntament de Vila-seca: 977 30 93 00.
SEGON. Comunicar a tota la població aquestes mesures amb especial cura de
les entitats de l’àmbit educatiu, social, cultural i esportiu.

Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació
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L'alcalde.
PERE SEGURA XATRUCH
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