Ajuntament de Tossa de Mar

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

PRIMER. Adoptar les mesures que es descriuen a continuació :
✓ Policia Local, prestarà el seu servei les 24 hores del dia.
✓ L'activitat municipal es limitarà als serveis essencials que es garantiran a
través de la fixació dels serveis mínims.
✓ Tindran la consideració de serveis mínims els següents:


Serveis relacionats amb violència de gènere.



Serveis relacionats amb pobresa energètica.



Serveis de manteniment municipals.



Serveis municipals de comunicació.



Servei de subministrament d'aigua potable.



Servei de recollida d'escombraries.



Serveis funeraris.



Serveis de taxi.



Els tràmits administratius podran fer-se de forma electrònica i els tràmits
informals telefònicament, electrònicament o a través de les xarxes
socials.

SEGON. Per altra banda, el Govern de Catalunya HA DECRETAT EL
TANCAMENT de:
✓ Discoteques, sales de festa i pubs.
✓ Gimnasos.
TERCER. El Comitè Municipal d'Emergències RECOMANA EL TANCAMENT
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En relació amb el pla d’accions de mesures de prevenció per a la contenció del
virus COVID-19, i en consonància amb les mesures adoptades per la
Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya, el Comitè Municipal
d'Emergències de Tossa de Mar, integrat per l’equip de govern i els
responsables tècnics dels diferents departaments, de conformitat amb allò que
s'ha fixat en l'article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, aquesta alcaldia
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Ajuntament de Tossa de Mar
dels següents establiments de concurrència pública amb l’objectiu de protegir
els col·lectius vulnerables i contenir l’expansió del coronavirus:
✓ Bars.
✓ Restaurants.
✓ Comerços (menys aquells que proveeixen de productes essencials i/o de
primera necessitat com són els establiments d’alimentació, supermercats,
farmàcies,centres veterinaris, etc.).
✓ Allotjaments turístics: hotels, hostals, càmpings, apartaments turístics,
habitatges d’ús turístic (HUTs).
✓ Estètica: perruqueries, ungles, pírcings, tatuatges.

DECRET

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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QUART. Donar trasllat a Ple de la Corporació en la pròxima sessió que se
celebri.

Número: 2020-0065 Data: 13/03/2020

Des de l’Ajuntament demanem la màxima col·laboració i responsabilitat
col·lectiva per fer front a aquesta emergència excepcional.

