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Sant Pere de Ribes

NDP 056/2020
CORONAVIRUS – COVID-19

COMUNICAT DE PREMSA
ACTUALITZACIÓ RESUM DE LES DARRERES MESURES DE
PREVENCIÓ I CONTENCIÓ A SANT PERE DE RIBES
Tancament de totes les escoles, instituts i llars d’infants municipals, fins
al 27 de març inclòs, i restricció de concentracions massives segons les
resolució SLT/704/2020 i SLT/720/2020 de la Generalitat.
Afectacions per als propers dies
Suspensió de tots els actes públics, anul·lació de les activitats i
tancament dels equipaments:
• Llars d’infants municipals, escoles i instituts
• Centres cívics
• Espai Jove
• Centres oberts i espais familiars
• Escola Municipal de Persones Adultes
• Aulari Blanc (SEFED, cursos formatius...)
• Casals de la gent gran
• Biblioteques municipals
• Pavellons i equipaments esportius (camps de futbol, pistes, tennis,
pàdel, frontó, petanca...)
• Complex Esportiu Municipal Esplai Blau
• La suspensió per part de les entitats d'educació en el lleure de les
activitats de caus, esplais i altres activitats en l'àmbit del lleure que
impliqui la coincidència d'infants i joves de centres educatius diferents.
Atenció a la ciutadania i ajuntament:
•
•
•
•
•

La limitació de la prestació dels serveis públics a aquells estrictament
necessaris per garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o
estratègics.
Priorització de l’atenció telefònica i tramitació telemàtica de tots els
serveis.
Reducció horària d’atenció al públic presencial a les OAC (Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC): de 10 a 13 hores.
Anul·lats temporalment els serveis d’atenció presencial de l'Oficina
d'Habitatge, Consum o Síndic de Greuges queden anul·lats (només per
via telefònica i/o telemàtica).
Restricció de reunions i anul·lació de visites (només les urgents i
necessàries i amb les mesures de seguretat i higiene establertes per les
autoritats sanitàries).
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•
•
•

Suspensió dels processos i convocatòries de selecció de personal que no
siguin urgents.
Incrementació de les mesures preventives per evitar contagis i
higienització continuada de totes les dependències municipals.
Reordenació de l’activitat de tots els departaments, amb sistemes de
flexibilitat horària, reorganització de torns i modalitats de treball no
presencial en casos degudament justificats i sempre que sigui possible.

Altres afectacions:
•

•
•
•
•
•
•

Els mercats ambulants setmanals es mantindran únicament les
parades d’alimentació, considerant-se punts de subministrament de
productes frescos alimentaris de primera necessitat, però hauran de
prendre imprescindiblement les mesures higièniques i de prevenció
oportunes per poder prestar el servei. En la mateixa línia, les parades es
reordenaran per tal de mantenir una superació de distància de seguretat
entre elles.
En relació amb el procediment de preinscripció escolar s’establiran els
mecanismes necessaris per facilitar el lliurament de la documentació per
als casos en què no es pugui fer aquest tràmit telemàticament.
El Redós, Centre de Serveis per a la Gent Gran, està tancat a visites
externes. Només es permet l’entrada autoritzada en casos d’urgència.
El Servei de Transport a Demanda (TAD) manté l'objectiu de reduir fins
a 1/3 l'ocupació del transport públic.
Les oficines de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) han tancat i
tota la tramitació s’ha de fer telemàticament.
Les oficines d’Aigües de Sant Pere de Ribes – SOREA han tancat i
mantenen l’atenció telefònica i telemàtica.
El Servei Local de Català – CNL ha cancel·lat totes les activitats
presencials.

Mesures econòmiques sobre el sector turístic
Amb l'objectiu de mitigar els efectes econòmics de la Covid-19 sobre el sector
turístic, la Generalitat posa a disposició de les empreses una línia de crèdit de
1.000 milions d’euros que es formalitzarà a través d’entitats financeres amb l’aval
de l’Institut Català de Finances (ICF) o d’Avalis de Catalunya amb la finalitat de
cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la
situació
actual.
Més
informació:
http://www.icf.cat/ca/productesfinancers/avals/icf-avalis-liquiditat. Turisme de la Generalitat ha habilitat també
la secció http://act.gencat.cat/covid19/ amb més informació pel sector.
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Pròximes mesures en relació al tancament de l’activitat comercial
La Conselleria d'Interior ha anunciat aquest divendres el tancament de tots els
espais i zones comercials que no proporcionin serveis i productes de primera
necessitat. La mesura entrarà en vigor en les pròximes hores, un cop es publiqui
la resolució. S'inclouen en aquesta els gimnasos, els locals d'oci nocturn i les
grans àrees comercials que no estiguin destinades a la venda d'alimentació o
serveis bàsics. Depenent de l'evolució del virus, no s'aplicaran ara per ara
aquestes mesures en l'hostaleria (bars i restaurants), ni en els petits comerços,
si bé s’està avaluant estendre també el cessament de l'activitat a aquests
negocis davant un possible agreujament de la situació. No obstant, recordeu
prendre mesures preventives i de distanciament social amb l’objectiu de garantir
un espai de separació adequat entre les persones.
L'objectiu de totes les mesures és evitar la propagació del coronavirus arreu del
territori, abaixar el ritme de contagis i, alhora, evitar el col·lapse del sistema
sanitari.

Sant Pere de Ribes, 13 de març de 2020. 21:00h
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