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                                                                                                       Decret d’Alcaldia 

D’acord amb l’article 66 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el municipi té 
competències en matèria de protecció civil, seguretat, i protecció de la salut, a 
més de la potestat de regular l’ús dels equipaments de la seva titularitat. 

És competència de l’Alcaldia exercir les funcions executives de l’Ajuntament i 
dictar Decrets, d’acord amb el previst a l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Atesa la situació sanitària existent a l’actualitat a conseqüència de la propagació 
del virus Covid-19 i donada la declaració en el dia d’avui per part del President 
de la Generalitat de la fase d’emergència-1 del  Pla PROCICAT per malalties 
emergents amb potencial alt risc, es precís adoptar les mesures necessàries en 
l’àmbit municipal per tal de limitar la possible transmissió de la malaltia i 
preservar la salut dels ciutadans. 

Per tot això, DECRETO: 

PRIMER: Suspendre tots els actes i esdeveniments de caràcter públic 
organitzats per l’Ajuntament o autoritzats a tercers en el municipi de Sant 
Llorenç de la Muga. En especial, es suspenen els actes, exposicions, 
entrenaments, partits i activitats que es puguin desenvolupar als equipaments 
municipals: sala d’actes i exposicions, biblioteca, pista poliesportiva i camp de 
futbol 

SEGON: Recomanar als veïns de Sant Llorenç de la Muga que segueixin totes 
les mesures de higiene, protecció, distanciament social, contenció d’actes 
socials, i quines altres pugui aconsellar el Departament de Salut i altres 
autoritats sanitàries. 

TERCER: La suspensió d’actes acordada tindrà una vigència de catorze dies a 
partir del següent al de la present resolució. Sense perjudici d’això, podrà 
prorrogar-se en funció de l’evolució dels esdeveniments i del que determini la 
Generalitat de Catalunya.  

QUART: Donar compte d’aquest Decret al proper Ple de l’Ajuntament i fer-ho 
públic per a general coneixement. 

Sant Llorenç de la Muga, el 12 de març de 2020 
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