DECRET 80/2020
Atesa l’activació en fase d’alerta del Pla d’Actuació del PROCICAT per emergències
associades a malalties transmissibles de potencial risc, i amb l'objectiu de reforçar la
implementació de mesures per contenir el nombre d'afectacions,
Atès que a la vila s’ha de prendre mesures destinades a la protecció dels vilatans, segons
les competències de l’Ajuntament en matèria de salut pública,
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HE RESOLT
Primer.- Informar als vilatans que:
-

-

En relació amb les activitats, serveis, entitats i clubs. En general, s’atendrà al
que es dictamini des del Govern de Catalunya i de l’Estat al respecte de la
malaltia; així mateix, se seguiran les indicacions sectorials.
En relació als Centres escolars de qualsevol nivell i el Centre de Formació CFA;
ens atendrem a allò que estableixi el Departament d’Educació
Activitats esportives. S’atendrà a les indicacions que s’està donant des del
Govern.

Segon.- Queden suspeses, d’acord amb les indicacions donades pels diferents
departaments de la Generalitat , i tenint present els col·lectius de risc:
•

Les activitats programades de la gent gran, atès que el col·lectiu de majors de 60
anys són col·lectiu de risc.

•

Les activitats extraescolars organitzades per les AMPA’s de les escoles d'Arenys
de Munt i de les entitats socioeducatives, culturals i esportives; empreses;
acadèmies d’idiomes o reforç escolars, centres de música i dansa, si suposen una
interrelació de diferents infants de diversos centres educatius i/o de diversos
municipis, fet que és una indicació donada pels Departaments de Salut i
Educació.

Tercer.- Romandran tancats els següents els equipaments municipals, fins a nou avís,
per tal d’evitar la concentració de població i alguna d’elles:
•
•
•
•
•
•

El Pavelló municipal del Torrent d'en Puig.
El Pavelló municipal de Can Zariquei.
La Biblioteca Antònia Torrent.
Camp Municipal de Futbol d'Arenys de Munt.
Pista annexa al pavelló del Torrent d'en Puig.
Espai Jove l’Escorxador.
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•
•
•

Esplai de Jubilat Verge del Remei
Masia Can Borrell.
Sala d’Exposicions.

Quart.- Que el Ple Municipal d'avui dia 12 de març de 2020 es farà a porta tancada. Es
podrà seguir en directe per Ràdio Arenys de Munt.
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Cinquè.- Que davant la situació, es fan a la població altres recomanacions concretes,
com són:
•
•

•

Suspendre les misses, oficis i activitats religioses.
En relació amb el Mercat Setmanal dels dilluns, recomanem fer pedagogia i
difusió de les mesures higièniques i intensificar-hi les actuacions de prevenció
relacionades amb la neteja i higiene, la manipulació d’aliments i el contacte amb
la gent.
Que les persones no es desplacin a centres comercials, espais i a centres
esportius on hi ha concentració de gent.

Sisè.- Que L'Ajuntament també ha establert un seguit de mesures preventives en
relació al personal municipal, d’higiene genèriques a seguir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rentar-se les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques
70%), especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu
entorn.
Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del
colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida (amb
solucions alcohòliques 70% o amb aigua i sabó).
Evitar el contacte proper (almenys una distància de dos metres) amb persones
que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o
expectoracions, i no hi compartir-hi les pertinences personals.
Evitar compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres
objectes sense netejar-los degudament.
Garantir la ventilació adequada dels espais de treball, ja sigui per via natural o
per via estructural.
Netejar regularment determinades superfícies -per assecar o fer desaparèixer les
gotetes de Flügge de tots aquests virus – com els escriptoris dels llocs de treball
on s’atenguin els usuaris.
Es prohibeix al personal municipal l’assistència a cursos, jornades o congressos
fora de l’àmbit municipal.
Qualsevol treballador o treballadora de l’Ajuntament, que tingui febre, tos,
sensació de falta d’aire i malestar general, tampoc no podrà comparèixer al seu
lloc de feina, amb la obligació de comunicar-ho al seu cap de Departament o al
seu cap de l’Àrea. Així mateix es potencia el teletreball a ser possible.
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Setè.- Que aquestes mesures entren en vigor a partir del 13/03/2020 (a excepció del
Ple) i tenen vigència fins al 31 de març de 2020, i estan subjectes a actualització a
mesura que es facin públiques noves instruccions per part de les autoritats sanitàries.
Vuitè.- Que es comuniqui a tota la població d’aquestes mesures amb especial cura de les
entitats de l’àmbit educatiu, social, cultural i esportiu.
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Ho mana i signa l’alcalde president de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, (document signat
electrònicament).

L’Alcalde,

Signatura: CN=Josep Sànchez Camps - DNI
46694394R (TCAT), SERIALNUMBER=IDCES46694394R, G=Josep, SN=Sànchez Camps - DNI
46694394R, T=Alcalde, OU=Treballador públic de
nivell mig, OID.2.5.4.97=VATES-P0800700G,
O=Ajuntament d'Arenys de Munt, C=ES
Data: 12/3/2020 13:39:52
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