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COMUNICAT DE PREMSA
MESURES COMPLEMENTÀRIES A LES JA VIGENTS A SANT
PERE DE RIBES DE PREVENCIÓ I CONTROL PEL
CORONAVIRUS
En el marc de l'evolució de la situació d'emergència ocasionada amb motiu del
coronavirus SARS-CoV-2, s'han anat adoptant diverses mesures tendents a
reduir l'activitat del país i evitar les concentracions de persones per prevenir els
contagis.
La resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures
complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel nou coronavirus,
són MESURES COMPLEMENTÀRIES A LES JA VIGENTS i entren en vigor des
de les 00 hores del 14 de març de 2020. Vigència mínima 15 dies.
El CECAT-Centre de Coordinació operativa de Catalunya (Departament
d’Interior i Protecció Civil) han elaborat un Qüestionari sobre les restriccions
d’activitats pel covid-19 a Catalunya per resoldre possibles dubtes a la
ciutadania davant la situació excepcional en què ens trobem.
MESURES MÉS RECENTS:
•
•
•

•
•

Tancament restauració: bars, cafeteries, restaurants i altres
establiments de restauració. Excepte en establiment hoteler, centre
sanitari o social residencial.
Tancament de centres comercials, incloent grans superfícies i galeries,
excepte els establiments dedicats exclusivament a la venda d’alimentació,
neteja i higiene.
Establiments comercials locals: l'esmentada mesura no inclou
l'obligatorietat de tancament de botigues en trama urbana consolidada
(mantenint mesures de prevenció, seguretat i higiene i respectant la
separació d’entre 1 i 2 metres entre persones), si bé se'n recomana el
tancament.
Zones industrials o perifèriques: obligatorietat del tancament de les
grans naus comercials ubicades, en general, en zones industrials o
perifèriques, i que no responen a venda de productes de consum habitual.
Tancaments i suspensions en l’àmbit d’oci:
- Esportiu: gimnasos i altres instal·lacions esportives públiques i
privades.
- Cultural: teatres i cinemes i tots els espectacles públics
- Festiu: sales de festa i de concerts, pubs i discoteques, karaokes,
salons de joc (casinos, bingos i recreatius)
- Parcs d'atraccions de qualsevol mena.
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•
•

•

•

Transport públic: un terç de la seva capacitat i increment de desinfecció.
Caça i pesca
- Prohibició de batudes de caça i caça col·lectiva (dos o més
caçadors)
- No s'autoritzarà cap concurs o competició de pesca continental o
caça.
Serveis socials
- Tancament dels centres i serveis de la xarxa socials pública
(infantil, discapacitat, dependència i prelaborals)
- Suspensió de les activitats en els centres ocupacionals, excepte
els que requereixin continuïtat de l'atenció
- Suspensió de les visites presencials de Serveis Tècnics de Punt de
Trobada.
- Els serveis socials públics i privats podran atendre les necessitats
de les persones usuàries amb la diligencia que exigeix la
naturalesa del servei.
Suspensió de vetlla de persones mortes per COVID-19

Són responsables del compliment d’aquestes mesures preventives, amb
subjecció al règim sancionador previst a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut
pública, les persones físiques o jurídiques titulars, explotadores o organitzadores
de les activitats esmentades. Les mesures preventives adoptades en aquesta
Resolució SLT/737/2020 prevalen en tot allò que contradiguin les mesures
preventives recollides en la resolució anterior.
AFECTACIONS TAMBÉ VIGENTS:
•

Suspensió de tots els actes públics, anul·lació de les activitats i tancament
de tots els equipaments i instal·lacions municipals (educatius, formatius,
culturals, esportius, socials, d’oci i lleure).

Atenció a la ciutadania i ajuntament:
•
•
•

Resta limitada la prestació dels serveis públics a aquells estrictament
necessaris per garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics.
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.
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•
•
•
•
•

Anul·lats temporalment els serveis d’atenció presencial de l'Oficina
d'Habitatge, Consum o Síndic de Greuges (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).
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:
•
•
•
•
•
•
•

Els mercats ambulants setmanals es mantindran únicament les parades
d’alimentació,(aplicant mesures higièniques i de prevenció).
Per a la 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:
Línia de crèdit de 1.000 milions d’euros, 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.
La regulació de noves restriccions en l'exercici i limitacions d'activitat s’escauen
per tal de prevenir i controlar la projecció ascendent de la taxa d'infecció.
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El Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc, es troba activat en fase
d'Emergència 1.
Sant Pere de Ribes, 14 de març de 2020. 12:00h
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