
 

 

BAN  
 

L'11 de març de 2020, l'OMS va considerar la COVID-19 pandèmia mundial, 

atenent la gravetat i l’expansió del virus a tot el mon. 

 

El dia 25 d’octubre l’estat va aprovar el Reial Decret 926/2020, del 25 

d’octubre, pel que se declara l’estat d’alarma para contenir la propagació d’ 

infecciones causades pel SARS-CoV-2. 

 

Avui s’ha publicat al DOGC la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per 

la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

 

Entre d’altres mesures d’obligat compliment els apartats 14 (referent a 

equipaments cívics) i el 9 (Activitats culturals i esportives) tenen una incidència 

directa en les competències municipals regulades a la LRBRL. 

 

Per aquest motiu aquesta Alcaldia, fent ús del què estableix l’art. 124.4.g),  

 

FAIG SABER: 

Primer.- Es suspenen les activitats següent: 

 Classes de l’aula d’art 

 Classes de Gimnàstica de manteniment 

 Tancament de les instal·lacions esportives situades en propietats 

municipals (pàdel, petanca i pavelló) 

 Suspensió de les activitats esportives en instal·lacions municipals 

(Pilates i ioga) 

 

Segon.- Fer a saber a tots els veïns, que des de avui, divendres dia 30 

d’octubre, ha entrat en vigor la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per 

la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 

Catalunya. 

S’adjunta a aquest Ban aquesta resolució pel seu coneixement. 

 

Tercer.- Publicar aquest Ban al taulell d’anuncis, a l’eBando, a la pàgina web i 

als comerços del municipi, per a donar-ne coneixement a tots els ciutadans.  

 



 

 

Quart. Comunicar aquest Ban a les persones i associacions directament 

afectades. 

 

Riba-roja d’Ebre, 30 d’octubre de 2020 

 

L’Alcalde  

 

 

 

Antonio Suárez Franquet 
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