Ajuntament de Tossa de Mar

Reunits a Tossa de Mar, a les 15.00 h. el comitè municipal d’emergències,
integrat pel Consistori i els responsables tècnics dels diferents departaments i,
en consonància amb les mesures adoptades per la Generalitat de Catalunya i
el Govern d’Espanya.
Atès el que determina l'article 21.1 m. de la Llei RBRL,
RESOLC

Queden tancats els següents equipaments Municipals:
Escola Ignasi Melé i Farré
Institut de Tossa de Mar
Llar d’infants Els Petits Mariners de Tossa
Camp de futbol
Pavelló municipal
Casal de Joves
Piscina municipal
Escola de música
Escola d’adults
Biblioteca municipal
Casal d’avis
Centre de dia geriàtric
Visites al Geriàtric
Tanatori
Museu Municipal de Tossa
Museu del Far
Mercat municipal del dijous
Qualsevol activitat cultural, formativa o esportiva municipal quedaran suspeses.
En cas de requerir assistència o informació sanitària del CAP es
recomanen les consultes telefònicament. Evitar al màxim les visites
presencials.
D’acord amb les indicacions del Departament d’ensenyament de la Generalitat,
a partir de demà 13 de març, romandran tancats els centres educatius, institut i
llar d’infants.
Es recomana a la ciutadania realitzar els tràmits mitjançant els canals no
presencials (telefònic, electrònic i xarxes socials).
Qualsevol gestió municipal que es faci presencialment haurà de seguir les
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Queda activat el Pla PROCICAT (Pla de Protecció Civil de Catalunya) en fase
d’alerta a Tossa de Mar.
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PRIMER. Des d’avui dia 12 de març de 2020, a les 22.00 h., i fins a nou avís.
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recomanacions previstes, com ara mantenir un metre i mig de distància amb els
treballadors públics (marcada amb una franja vermella al terra).
Informem que, es realitzarà una neteja intensiva, a totes les instal·lacions
municipals que romandran tancades aquests dies.
Des de l’Ajuntament de Tossa de Mar es fa una crida a la calma, tranquil·litat i
al seny.
SEGON. Donar la màxima publicitat a la present resolució.
A Tossa de Mar, a data de la signatura digital.
L’alcaldessa,
Immaculada Colom Canal

972 340 100

Policia Local

972 340 135

Centre d'Atenció Primària

972 341 828

Emergències

061

Emergències

112
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