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S’anul·la l’activitat dels equipaments municipals durant 15 dies.



La Generalitat de Catalunya anuncia ja per demà divendres el
tancament de totes les escoles, instituts i universitats per evitar la
propagació del coronavirus.

L'equip de treball de prevenció i seguretat de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes
reunit aquest matí ha ampliat la implementació d’algunes mesures preventives
com a reforç per evitar el contagi i propagació del coronavirus per als propers 15
dies, revisable segons l'evolució. El Consistori també ha actualitzat els protocols
amb la finalitat d’anticipar-se a les situacions que puguin sobrevenir i no contribuir
a l’expansió de la malaltia.

Actes públics i activitats
Seguint les indicacions decretades per la Generalitat de Catalunya en relació a
la limitació de l'aforament dels llocs de concurrència pública i les últimes mesures
anunciades en l’àmbit educatiu, se suspenen tots els actes públics
organitzats per l'Ajuntament i s’anul·la l’activitat de tots els centres
escolars i municipals com són les llars d’infants municipals, escoles,
instituts, centres cívics, l’Espai Jove, els centres oberts, els espais
familiars, l’Escola Municipal de Persones Adultes, l’Aulari Blanc i els casals
de la gent gran. Tanmateix es recorda que a les residències de gent gran es
restringeix les visites de familiars.
Només les biblioteques municipals i el Complex Esportiu Municipal Esplai
Blau romandran oberts extremant les mesures de prevenció i protecció i
anul·lant totes les activitats dirigides i programades. Quant als pavellons
poliesportius i els camps de futbol, cessen parcialment la seva activitat i,
els esdeveniments esportius es faran a porta tancada, sense públic (se
n'exceptuen les activitats esportives de menors, que hi podran anar amb els
familiars acompanyants.
Igualment els mercats ambulants setmanals deixaran de fer-se. L’últim serà el
de demà divendres a Ribes i després, a partir de la setmana vinent, s’anul·laran
tant el de les Roquetes (dimecres) com el de Ribes (divendres) durant dues
setmanes.
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Atenció a la ciutadania
Pel que fa a l’atenció al públic dels serveis municipals, l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC) reduirà el seu horari de 10 a 13 hores i es recomana a la
ciutadania que eviti fer consultes o tràmits presencials i prioritzi les consultes o
gestions telefòniques i la tramitació en línia. En conseqüència, l’Ajuntament
reforçarà l’atenció per telèfon. A les OAC i d’altres punts d’atenció al públic s’ha
marcat una línia de separació de distància de seguretat d’1,5 metres i no es
permeten més de dues persones per cita.
Serveis com l'Oficina d'Habitatge, Consum o la visita del Síndic queden anul·lats
temporalment.
També els serveis tècnics municipals atendran només aquelles tramitacions
presencials imprescindibles prèvia concertació de visita i es restringeixen
algunes prestacions de serveis del personal de l’ajuntament en contacte directe
amb la ciutadania.
Altres afectacions
En termes generals, l’ajuntament restringeixen les visites i reunions a aquelles
que siguin urgents i necessàries i amb les mesures de seguretat i higiene
establertes per les autoritats sanitàries. La resta de visites s’anul·laran. Les
reunions interdepartamentals es suspenen i s’hauran de realitzar de forma
telemàtica. Igualment queden suspesos els processos i convocatòries de
selecció de personal que no siguin urgents.

Tancament dels centres educatius
Pel que fa a l’àmbit educatiu, la Generalitat de Catalunya ha anunciat ja per
demà divendres dia 13 de març el tancament de totes les escoles, instituts
i universitats per evitar la propagació del coronavirus. Les escoles i
instituts del municipi i les llars d’infants municipals romandran així
tancades provisionalment durant 14 dies (fins al 27 de març inclòs),
inicialment. Aquesta decisió afecta també a les jornades de portes obertes i
sessions informatives que es duen a terme en aquesta època de l’any durant el
període de preinscripció escolar. La preinscripció escolar, que havia d'arrencar
el 23 de març, també es veurà interrompuda.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes vol transmetre un missatge de tranquil·litat
a la ciutadania i recorda que cal seguir les indicacions de la Generalitat de
Catalunya i les autoritats sanitàries. Les mesures adoptades tenen caràcter
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preventiu pel bé comú i per evitar la progressió de la pandèmia, així com vetllar
per la seguretat tant dels veïns i veïnes com del personal de l’ajuntament i
procurar que se segueixin prestant els serveis municipals. Per això s’apel·la a la
responsabilitat personal i col·lectiva.
Recordeu aplicar les indicacions marcades i de control d'aforament, d'acord amb
el que ha decretat la Generalitat, evitar aglomeracions i prendre les mesures
d'higiene necessàries per a la prevenció de contagis, així com no difondre rumors
i informacions no contrastades amb els canals oficials. Així mateix, es fa una
recomanació general de mantenir només aquella activitat imprescindible.
L'equip de treball de prevenció i seguretat continua pendent de les noves
informacions i mesures que pugui prendre la Generalitat en les pròximes hores.
Sant Pere de Ribes, 12 de març de 2020.
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