BAN MUNICIPAL
L’Ajuntament de Llançà, atesa la situació excepcional del SARS-Cov-2 i la malaltia
denominada COVID-19, coneguda com a Coronavirus, i les indicacions i instruccions
donades des de diversos Departaments de la Generalitat de Catalunya, ha elaborat un
document amb les mesures preventives de contenció a aplicar a la població que entren
en vigor a partir d’aquest divendres 13 de març fins el 31 de març, prorrogables
segons indicacions i instruccions del Govern.
Les mesures adoptades van destinades a la protecció de la població en general però
sobretot a la protecció dels infants, de persones d’ edat avançada i persones amb
malalties cròniques o problemes de mobilitat.
En aquest sentit, i tot i que poden experimentar variacions en funció de la situació, les
mesures són les següents:










Reduir l’afluència de públic a tots els edificis i dependències municipals, amb
excepció de la Policia Local, en compliment de les mesures preventives
adoptades pel Govern en què se suspenen o ajornen les activitats col·lectives en
espais tancats o oberts que impliquin aforament superior a mil persones. En cas
que es tracti d’activitats de menys de mil persones es podran dur a terme només si
s’ocupa un terç de l’aforament autoritzat. Això s’aplicarà a activitats recreatives,
culturals o religioses, independent que siguin de caire públic o privat.
Suspendre les activitats esportives del Pavelló Municipal d’Esports de
Llançà , Camp Municipal de Futbol, camp de gespa artificial i altres
instal·lacions, tant entrenaments com partits. Els citats equipament esportius
quedaran tancats al públic fins a nou avis.
Se suspèn l’activitat ordinària de :
- Casal de la Gent Gran de la Vila i Port.
- Llar d’infants “El patinet”
- Centre de Dia
- Biblioteca Municipal.
- Radio Municipal.
- Museu de l’Aquarel·la.
- Espai Jove Mossèn Benet.
Se suspèn el mercat setmanal, fins a nou avis.
Es recomana a les famílies que evitin portar als infants als Parcs infantils.
A partir d’aquest divendres 13 de març de 2020 i fins a final del mes de març,
l’Ajuntament de Llançà, la Casa de Cultura i l’Oficina de Turisme de Llançà , no hi
haurà servei d’atenció presencial al públic. Si es prestarà l’atenció telefònica.
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Francesc Guisset i Lagresa, Alcalde-President de l'Ajuntament de Llançà, ha dictat el
següent

Es recomana posposar el tràmits no urgents i utilitzar l’Administració electrònica.
En casos d’urgència es podrà prestar atenció personal amb cita prèvia en l’horari
d’atenció al públic ordinari ( de 8.30h a 14.00h). La cita prèvia es podrà sol·licitar
via telefònica al número de telèfon 972380181 en horari d’atenció al públic ordinari.


S’insta a les entitats i associacions que organitzen activitats durant el propers
dies a que facin una avaluació de les mateixes en el sentit de posposar les
activitats.

Des de l’Ajuntament es fa una crida a la calma i al seny. Esperem la vostra
col·laboració tot evitant desplaçaments innecessaris.
A tot això, demanem a la ciutadania comprensió, responsabilitat i col·laboració davant
aquestes mesures amb el compromís que els mantindrem informats de l’evolució de
les esmentades mesures de prevenció.
Llançà, 13 de març de 2020
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L’Alcalde.

