ANUNCI
L’alcaldessa, mitjançant decret número 2937/2020, de data 13 de març, ha dictat la resolució
següent:
“Davant la situació actual de l’epidèmia del SARS-CoV-2 i la seva evolució, amb l’objectiu
d’ajustar les mesures acordades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i del
Govern de l’Estat, a la realitat de les activitats i serveis que es duen a terme al nostre municipi,
és precís dictar el present Decret.
En efecte, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha decretat el tancament
de totes les instal·lacions educatives de Catalunya a partir de divendres 13 de març, com a
mesura de contenció de la pandèmia de coronavirus, durant 15 dies.
La mesura afecta a escoles bressol, escoles d’educació primària, instituts i universitats, tant
del sector públic com del concertat.
Atès el Pla Bàsic d’Emergències Municipals (PBEM) aprovat pel Ple Municipal i actualitzat
mitjançant el Document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) aprovat definitivament
al Ple de gener de 2020;
Atès l’article 21 de la llei de bases de règim local, on es detallen les competències de l’
Alcaldia, així com la llei 18/2009 del 22 d’octubre, de salut pública, que fonamenta les
competències de l’Alcaldia.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER.- TANCAMENT dels següents centres educatius:
1. Escoles Bressol Municipals
2. Escola Municipal de Música “Can Roig i Torres”
3. Centre Juvenil Rellotge XXI.
4. Centre de Normalització Lingüística L’Heura
5. Centres de formació dependents de GRAMEIMPULS, S.A.
Aquests tancaments seran informats directament a les famílies per part de la Direcció dels
centres.
SEGON.- TANCAMENT dels poliesportius i equipaments esportius municipals, la pista
d’atletisme Antoni Amorós i pistes de petanca.

TERCER.- TANCAMENT dels següents centres culturals:
1. Centres cívics i casals.
2. Teatre Sagarra.
3. L’Auditori Municipal de Música.
4. Biblioteques.
5. Aula ambiental en Can Zam.
6. Ecometrópoli.
7. Centre Cultural de Can Sisteré.
8. Museu Torre Balldovina.
9. Pompeu Lab.
10. Espais destinats a activitats de la Central Escènica.
11. Centre d’Economia Feminista LA CIBA.
QUART.- En relació amb el serveis socials:
1. les oficines de Serveis Socials (EBAS), realitzaran l’atenció ciutadana mitjançant
atenció telefònica i mitjans telemàtics preferentment, i només es realitzaran
presencialment en casos urgents o imprescindibles;
2. Banc d’aliments: es mantindrà el repartiment setmanal.
3. SAD (Servei d’atenció domiciliària): es mantindrà el servei.
4. CIRD (Centre d’atenció a les dones): es mantindrà l’activitat pels supòsits urgents o
imprescindibles.
5. Centres oberts d’atenció a la infància: es garantirà el servei en funció de l’anàlisi
dels casos per part de serveis socials, tot garantint l’assistència a la infància
vulnerable.
6. Menjador social: tancament. S’habilitarà un servei de repartiment de menjar als
usuaris.
7. Centres de dia per la tercera edat: tancament dels centres. Des de serveis socials
s’estudiaran els casos i, si és precís, s’ampliarà el servei d’atenció domiciliària per
cobrir les necessitats dels usuaris i usuàries.
8. Oficina d’assessorament energètic: només s’atendran els supòsits urgents o
imprescindibles.
9. Servei de Mediació: només s’atendran els supòsits urgents o imprescindibles.
10. Servei de Salut dependent del Parc Salut Mar, ubicat al centre cívic del Fondo:
tancament.
CINQUÈ.- SUSPENSIÓ dels mercats de venda no sedentària. Els Mercats Municipals es
mantindran oberts, amb la recomanació als paradistes de respectar les limitacions
d’aforament marcades per la Generalitat de Catalunya, així com complir el reforç en les
mesures higiènic-sanitàries establertes i el control de compliment de les mesures que hauran
d’exercir.

Es recomana als ciutadans la reducció al mínim imprescindible en l’assistència als
locals de pública concurrència.
SISÈ.- ORDENAR que l’atenció ciutadana es realitzi preferentment mitjançant atenció
telefònica i mitjans telemàtics, i només es realitzaran presencialment mitjançat cita
prèvia o en casos urgents o imprescindibles. Aquesta mesura serà d’aplicació a:
1. Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania (OIAC)
2. Oficina Municipal d’Escolarització. (OME)
3. Oficina de Serveis Socials (EBAS).
SETÈ.- Aquestes mesures són provisionals i seran efectives a partir del dia 13 de març i
fins al 31 de març. Aquestes mesures podran ser modificades o prorrogades en funció de
l’evolució de la situació i de les mesures que s’adoptin per part del Govern de l’Estat o del
Govern de la Generalitat en exercici de les seves competències.
VUITÈ.- ACTIVAR el Pla Bàsic d’Emergències Municipal, tot tenint en compte l’annex 3 al
qual s’haurà de donar compliment.
NOVÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a les entitats i directors dels centres afectats, així com als
empleats públics. PUBLICAR els acords del present acord, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament,
al WEB municipal i al Butlletí Informatiu Municipal.
DESÈ.- NOTIFICAR al CECAT l’adopció del present acord.

Santa Coloma de Gramenet, 13 de març de 2020
El secretari general

Fco. Javier Ezquiaga Terrazas

