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L’Ajuntament del Catllar, tenint present la situació del coronavirus SARS-CoV2 a Catalunya i les indicacions donades des dels diversos departaments de la
Generalitat de Catalunya i de la resta d’estats, ha elaborat un document amb
les primeres mesures preventives de contenció a aplicar a la població. Les
mesures entren en vigor a partir de divendres 13 de març de 2020.
Les mesures van en tres línies d’actuació: la protecció dels infants, la del
col·lectiu de major risc, com són les persones d’edat avançada i les persones
amb malalties cròniques (cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars),
o amb problemes d’immunitat, a més de donar indicacions preventives per al
personal municipal. Entre les mesures adoptades, hi ha la suspensió de
determinades activitats i el tancament de determinats equipaments
municipals.
Examinat el contingut de les següents normes:
Resolució del Departament de Salut SLT/704/2020, d'11 de març, per la qual
s'adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments
multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Instrucció 2/2020, d’11 de març, sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.
En compliment de les atribucions competencials conferides pels articles 53 i
66 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
En conseqüència, resolc:
Primer.- Aprovar les mesures preventives següents:

En general, s’atendrà al que es dictamini des del Govern de Catalunya i a les
indicacions sectorials:
· En el cas dels centres escolars, s’atendrà a allò que estableixi el Departament
d’Educació.
· En el cas d’activitats esportives, s’atendrà a les indicacions que està donant
el Govern.
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1. En relació amb les activitats, serveis, entitats i clubs.
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Es suspenen fins a nou avís, i d’acord amb les indicacions donades pels
diferents departaments, i tenint present els col·lectius de risc:
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· La gimnàstica de la gent gran.
· Les activitats extraescolars organitzades per entitats socioeducatives,
culturals i esportives; empreses; ensenyaments de música i d’anglès
municipals; atès que suposen una relació entre infants de diferents centres i
recollint la indicació donada pels Departament de Salut i Educació.
Es tanquen fins a nou avís els equipaments següents (tenint present les
indicacions donades des dels Departament d’Educació, Esports i els
col·lectius de risc):
· Biblioteca municipal.
· Llar d’infants municipal.
· Camp Municipal de Futbol.
· Pista poliesportiva dels edificis de l’Institut Escola L’Agulla.
· Pistes de tennis i pàdel.
· Centre Cultural.
Es suspenen totes les activitats municipals en que es prevegi una gran
presència de persones, en consonància amb les mesures dictades pel
Departament de Salut.
El Parc Municipal de la Torre d’en Guiu restarà obert mentre es garanteixi el
compliment de la restricció de l’aforament a una tercera part d’aquest, que en
cap cas podrà suposar més de 300 persones.
2. Mesures preventives en relació amb el personal municipal
Es recorden les mesures preventives d’higiene genèriques a seguir de
protecció individual:
· Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions alcohòliques,
especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu
entorn.
· Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció
respiratòria, com ara tos o esternuts.
· Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones
amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.
· Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del
colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
· Evitar de compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, ...) i
altres objectes sense netejar-los degudament.
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· Cal netejar regularment determinades superfícies –per assecar o fer
desaparèixer les gotetes de Flügge de tots aquests virus- com els escriptoris
dels llocs de treball o a la cuina.
· Ventilar les sales, aules, despatxos, etc. de manera periòdica.
Es subministraran mocadors de paper a les oficines municipals i a la Guàrdia
Municipal. Es tindran tovallons de paper i un producte netejador per netejar les
superfícies de treball on s’atenguin als usuaris.

Firma 2 de 2

JORDI CABRE MARTORELL
JOAN MORLÀ I MENSA

S’instal·laran dispensadors amb solucions desinfectants a disposició dels
empleats.
Es prohibeix al personal municipal l’assistència a cursos, jornades o
congressos fora de l’àmbit municipal.
En funció de les recomanacions i/o prohibicions que des del CECAT i els
departaments de la Generalitat i de l’Estat, s’actualitzaran les mesures a
prendre.
Segon.- Comunicar a tota la població aquestes mesures amb especial curs
de les entitats de l’àmbit educatiu, social, cultural i esportiu, i a tot el
personal municipal.
El Catllar, signat electrònicament al marge.
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S’habilitaran els terminals de control horari per realitzar el fitxatge amb clauer
d’empresa en detriment de l’empremta digital i/o el teclat numèric.
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