RESOLUCIÓ DE BATLIA NÚMERO 2021/8
REFORÇ DE LES MESURES DE SEGURETAT FRONT A LA CRISI SANITÀRIA DE LA
COVID19
D’acord amb l’establert per part del Consell de Govern d’11 de gener de 2021 per qual
s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma
de les Illes Balears i un cop revisada gravetat de la crisi sanitària de la COVID19, el Govern
Balear ha considerat necessari adoptar noves mesures restrictives per pal·liar els efectes
d’aquesta segona onada de contagis. De la mateixa manera, l’Ajuntament de Sant Llorenç
des Cardassar segueix ferm en el camí de frenar l’expansió del virus per tal de garantir una
major seguretat sanitària per assolir, el més aviat millor, un escenari de nova normalitat.
Vist que en aquests moments existeix un greu increment de contagis, s’han adoptat noves
mesures de contingència per tal de reforçar l’actual situació i gaudir d’un major benestar
social. Així mateix, l’Ajuntament també considera necessari seguir les recomanacions
establertes per les autoritats sanitàries, reforçant les mesures de contingència i de protecció
davant de la situació crítica que afronta tota la comunitat.

Josep Lluís Obrador Esteva

RESOLC:
Primer.- Es suspenen totes les activitats municipals. Entre elles s’inclouen el centre
d’adults, les activitats esportives municipals, l’escola de música i la banda de
música.

-

Segon.- Es suspèn l’activitat de tots els espais culturals municipals, Espai 36 i
Auditòrium de Sa Màniga, que romandran sense activitat. Les biblioteques es
limitaran el préstec i devolucions de material, l’aforament d’aquestes queda
totalment restringit.
TELÈFON (Cita Prèvia)
971 569 654
971 849 250
971 811 820

-

Tercer.- Els tràmits referents a la sol·licitud, renovació o revocació dels certificats
digitals segueixen suspesos.

-

Quart.- Es prohibeix l’assistència de públic a qualsevol esdeveniment esportiu.

-

Cinquè.- Els bars i els elements de restauració romandran tancats, limitant el seu
servei a l’entrega al servei a domicili i a la recollida de comandes.
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Vist l’estat de la situació actual i una vegada consultat amb tots els membres de l’Equip de
Govern,
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-

Sisè.- Els parcs infantils municipals romandran tancats de manera indefinida.

-

Setè.- Comunicar aquesta resolució a tots els interessats, especialment en aquelles
activitats de caràcter municipal i fer públiques les limitacions establertes.

Clàusula primera.- Aquest present Decret es revisarà cada dilluns per tal de reforçar o
minvar les mesures de seguretat, d’acord amb les normatives establertes per part del
Govern de les Illes Balears i amb les autoritats sanitàries.
Sant Llorenç des Cardassar, 12 de gener de 2021
El batle

N’he pres nota, el secretari

Mateu Puigròs Sureda

Josep Lluís Obrador Esteva

Josep Lluís Obrador Esteva
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