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US FAIG SABER 

 

Que davant la situació actual de l’epidèmia del SARS-CoV-2 i la seva evolució, i amb 

l’objectiu de reforçar-ne la contenció, aquesta alcaldia ha considerat  necessari adoptar 

les següents mesures per protegir a les persones. 
 

Primer.- Decretar la situació de PRE-ALERTA del Pla de protecció civil municipal, a 

causa de l’activació per part del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya de la 

fase d’alerta del pla d’actuació del pla PROCICAT per emergències associades a malalties 

transmissibles emergents amb potencial d’alt risc. 

 

Les mesures previstes són: 

 Reunir el Comitè d’emergències municipal de forma periòdica per analitzar i 

valorar la situació, aportant-hi tota la informació i trametent les instruccions 

corresponents als grups actuants, d’acord amb les tasques assignades a cadascú 

d’aquest i que determina el pla de protecció civil municipal. 

 

 Determinar, d’acord amb les normatives aplicables i les instruccions rebudes de 

diferents administracions, les següents actuacions especifiques, fent un seguiment de 

l’estat d’implantació de les mateixes. 

 

Se suspèn tota la programació municipals d’activitats socials, culturals i 

esportives,  l’atenció al públic i es tanquen tots els equipaments i els parcs 

municipals. 

  

L’Oficina d’Atenció Ciutadana, a la Plaça de la Vila, només farà atenció amb cita prèvia 

per casos imprescindibles i inajornables. Els Serveis Socials també reprogramen les 

seves visites i només atendran casos d’urgència. 

 

 Tot el personal municipal segueix als seus llocs de treball però per evitar el seu 

contagi i de les persones usuàries dels serveis administratius es prenen les següents mesures: 
 

- Tots els departaments municipals atendran al públic, preferentment, de manera 

telefònica o pel correu electrònic que faciliti l’interlocutor municipal. L’atenció personal 

només es podrà concertar amb cita prèvia i en supòsits d’urgència i es portarà a terme 

en espais habilitats, evitant la concurrència de més de dues persones 

- Els responsables dels diferents departaments acordaran amb el personal al seu 

càrrec les mesures necessàries per prestar el servei per torns o similar, per 

garantir la prestació de serveis en cas de contagi i per conciliar la vida familiar i 

laboral.  

- Els processos de selecció de personal no se suspendran, sempre que es pugui 

garantir que la concurrència de persones no superi un terç de l’aforament màxim 

i que entre els aspirants hi hagi una distància mínima de dos metres. 



 

 

Recordatori de mesures adoptades per la Generalitat : 

 

1. Se suspendran o ajornaran les activitats col·lectives públiques o privades, recreatives i 

d’oci, activitats culturals, religioses o similars celebrades  en espais tancats o oberts que 

impliquin una concentració superior a 1.000 persones.  No obstant l’anterior també es 

pot mantenir l’ activitat  sempre que els assistents no superin un terç de l’aforament 

màxim i, en tot cas, el nombre màxim de 1.000 persones. 

 

En els casos que aquestes activitats  es desenvolupin en espais amb aforaments inferiors  

a 1.000 persones, els promotors poden optar entre la suspensió total de l’activitat o que 

es mantingui l’activitat només si s’ocupa un terç de l’aforament màxim autoritzat, en cada 

sala o espai concret, i no a la suma de les diferents sales,  amb l’objectiu de garantir un 

espai de separació adequat entre els participants. Per exemple si una sala de cinema te 

un aforament  màxim de 225 persones, només podrà ser ocupat per 75 persones. Si un 

bar i/o restaurant te un aforament màxim de 30 persones, només podrà ser ocupat per 

10 persones. 

 

2.- Tancament d’Escoles i Universitats. 

 

Recomanacions a la població : 

 

Es recomana a la població que minimitzi la seva activitat fora del 

domicili i que només surti en cas necessari per anar al lloc de treball, a 

comprar o per qüestions ineludibles i evitar les reunions nombroses així 

com desplaçaments que siguin innecessaris. 
 

A les persones de més de 65 anys o que pateixin malalties cròniques o 

pluripatològiques o amb estat d’immunosupressió:  

 

- Evitar que abandonin la seva llar o residència excepte per casos d’estricta 

necessitat i en qualsevol cas han d’evitar els espais de concurrència pública on no 

sigui possible que es mantingui una distància de seguretat interpersonal almenys 

d’un metre. 

- Evitar fer ús dels mitjans de transport col·lectiu.  

En cas de presentar símptomes lleus, es recomana entrar a l’adreça 

http:/canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test, on després de contestar algunes qüestions 

indicaran que cal fer. 

 

En funció de les recomanacions i/o prohibicions que s’emetin  des del CECAT, des de la 

Generalitat i des de l’Estat, s’aniran actualitzant les mesures que cal prendre. 

 

Des de l’Ajuntament, malgrat l’alerta evident, es vol transmetre un missatge de serenor 

i tranquil·litat. I seguir tota la informació oficial i mantenir les mesures d’higiene. 

 

 

Annabel Moreno, alcaldessa 

Arenys de Mar, a 13 de març de 2020 
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