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Es destinen 100.000 €
a ajuts directes a la
ciutadania

Seguiment de Serveis
Socials als col·lectius més
vulnerables

Es lliuren mascaretes
a la població per a evitar
el contagi

Info
Montalt

REVISTA D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE
SANT VICENÇ DE MONTALT

MAIG
2020
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L’Ajuntament continua al
servei de la ciutadania
El consistori ha apostat pel teletreball per seguir
donant resposta a les necessitats dels santvicentins
i les santvicentines. L’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania (93 791 05 11), el Jutjat de Pau i
Registre Civil (93 791 48 46) i els Serveis Socials
(93 791 17 49) continuen atenent telefònicament
i telemàticament. També la Policia Local (93 791
04 09), que de manera presencial només atén les
urgències, segueix vetllant per la seguretat de tots
i totes. Des de l’inici de l’emergència sanitària, cal
recordar que resten tancats tots els equipaments
municipals, parcs i fonts públiques i han quedat
suspesos tots els actes i esdeveniments de
concurrència pública fins a nou avís.

Canvis als centres d’atenció
sanitària
L’atenció a la població adulta es presta al CAP de
Llavaneres —que actualment funciona com un
centre d’urgències— de dilluns a divendres des de
les 8 a les 20 hores. Les consultes generals s’atenen
telefònicament al 93 792 87 07. Per a urgències
pediàtriques cal apropar-se al consultori de
Montaltpark, que atén també de dilluns a divendres
de les 8 a les 20 hores. No obstant això, cal tenir
en compte que el control de patologies cròniques
s’ha ajornat, així com tota atenció o consulta que es
pugui demorar, i que es manté l’atenció domiciliària
per als casos que la requereixin.

Es proporciona material
escolar a tot l’alumnat
Els centres educatius han cedit ordinadors portàtils
i tauletes que l’Ajuntament ha lliurat, porta a
porta, a 21 famílies santvicentines en situació de
vulnerabilitat digital. A més, el consistori ha facilitat
la connexió amb la compra de routers i targetes SIM
per a 8 famílies més del municipi. L’objectiu és que
tot l’alumnat pugui accedir a la formació virtual i
finalitzar així el curs escolar 2019-2020.

El consistori celebra
un ple telemàtic
Amb la voluntat de continuar amb
l’activitat municipal, el passat
dimarts 31 de març es va organitzar
un ple extraordinari de manera
telemàtica. Durant la sessió es va
tractar l’aprovació amb caràcter
d’urgència de l’expedient de
modificació de crèdit 4/2020, que,
entre altres mesures, possibilitava
l’assignació de fons per a pal·liar
els efectes de l’actual emergència
sanitària i per a reparar els darrers
desperfectes causats pel pas del
temporal Glòria. L’expedient de
modificació de crèdit es va aprovar
per majoria absoluta amb els vots a
favor del PSC, Junts, Primàries, Cs,
9SV, CUP i del regidor no-adscrit i el
vot en contra d’ERC.
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Es crea un comitè de coordinació i seguiment
per a minimitzar els efectes de la COVID-19 al
municipi

Sant Vicenç fa front a
l’emergència sanitària
Javier Sandoval
Carrillo
Alcalde de Sant Vicenç de Montalt

l Avui i demà

La situació d’excepcionalitat derivada de la COVID-19 ha fet necessari
prendre mesures excepcionals a Sant
Vicenç per a evitar la propagació de
la pandèmia. En el moment en què
es va decretar l’Estat d’Alarma, l’Ajuntament va crear un comitè de coordinació i seguiment, format per polítics
i tècnics, que està en contacte les 24
hores del dia. Es van tancar equipaments municipals i parcs públics i
es van suspendre tots els esdeveniments programats. Així mateix, es va
reforçar l’atenció telefònica i telemàtica a la ciutadania i es va prioritzar
el teletreball del personal municipal.

Evitant la propagació del virus
En les darreres setmanes s’ha intensificat la feina de la brigada en la
desinfecció de la via pública i s’han
reforçat els controls policials. També
s’ha aconseguit que la UME realitzés
tasques de desinfecció a les dues residències de gent gran.
D’altra banda, el consistori ha destinat 50.000 euros a la compra de
material sanitari, de desinfecció i de
protecció i ha facilitat mascaretes als
comerços i a les residències, i també
se n’han repartit a domicili.

Es prenen
mesures
extraordinàries com
l’obertura de noves
línies d’ajuts i
l’ajornament dels
tributs i les taxes
municipals
Al costat de la ciutadania
Des de Serveis Socials es fa un seguiment diari dels col·lectius més vulnerables amb el suport de persones
voluntàries de la Creu Roja. Així mateix, s’ha reservat un fons de 100.000
euros per a ajuts directes a la ciutadania més afectada per la crisi, que
s’ampliarà fins on calgui. Hi ha també
una línia d’ajuts perquè comerços i
empreses que han hagut de tancar
puguin fer front al lloguer i als subministraments bàsics. S’ha ajornat el
pagament dels tributs, s’ha suspès el
cobrament dels serveis municipals
que han deixat de prestar-se i s’ha
agilitzat el pagament a proveïdors.
L’Ajuntament continua treballant al
100 % per oferir suport a la ciutadania, però també per donar resposta a
les necessitats socials i econòmiques
que caldrà atendre un cop finalitzi
l’Estat d’Alarma.

La crisi provocada pel
coronavirus SARS-CoV-2 és
especialment cruel. A banda
d’obligar-nos a fer front a una
malaltia de la qual sabem molt
poc i que està costant massa
vides, també ens aboca a una
crisi econòmica i social. Des de
l’Ajuntament de Sant Vicenç
de Montalt, ens hem fet el ferm
propòsit de superar aquest
moment tan complicat sense
deixar-nos a ningú enrere.
Per aquest motiu, hem decidit
des del primer moment posar
tots els recursos del consistori
al servei de la població i de la
recuperació econòmica. Entre
les darreres mesures impulsades
es troba l’aprovació d’una línia
d’ajuts de 100.000 €
—ampliables si així ho requereix
la situació— per a ajudar
les famílies. Aquesta i altres
mesures, com rebaixar la pressió
fiscal o obrir una línia d’ajuts
directes per a treballadors
autònoms i empreses radicades
al municipi, tenen la voluntat
en primer lloc de protegir les
persones que es troben en una
posició més vulnerable, però
també aspiren a vetllar pel
nostre teixit productiu.
No voldria acabar sense
agrair públicament la feina
realitzada per les persones
que treballen per mantenir els
serveis essencials, els sanitaris,
els cossos de seguretat i, en
definitiva, tots aquells que esteu
sent un exemple de dedicació
i de compromís amb els altres.
Gràcies!
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L’Ajuntament destina 100.000 euros a garantir les necessitats bàsiques
dels col·lectius més afectats pel coronavirus

S’obre una línia d’ajuts directes
a la ciutadania
L’Ajuntament de Sant Vicenç ha creat
un fons de 100.000 euros per a atendre les necessitats bàsiques de les
persones i famílies que s’estan veient
afectades per l’actual crisi sanitària
i econòmica provocada per la COVID-19. Els ajuts s’adrecen principalment a persones que hagin perdut la
feina o s’hagin vist afectades per un
ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). Es poden demanar
durant un termini revisable de tres
mesos, a comptar des del 23 de març.
Aquesta borsa d’ajuts socials s’ampliarà fins on calgui per a garantir les
necessitats bàsiques de la ciutadania.

l Altres mesures

econòmiques per a
fer front a la crisi:
Ajornament de:
l Taxes i impostos municipals
Suspensió de quotes i rebuts:
l Escola Bressol Els Garrofers
l Escola de Música L’Oriola
l Escoles de Dansa i Gimnàstica
Artística
Suport al teixit comercial i
empresarial local amb:
l Ajuts directes
l Reducció proporcional de
taxes (residus comercials,
terrasses, mercat ambulant)
Altres mesures:
l Es manté la gratuïtat de la
zona blava.
l Es redueix al 50 % el cànon de
l’aigua (abril i maig).
l S’agilitza el pagament a
proveïdors.

l Ajuts al lloguer

(fins a 1.000 euros)

l Com puc sol·licitar

aquests ajuts?

41 sol·licituds
10.070 euros

Presentant una
instància de forma
telemàtica a través
del web municipal:
www.svmontalt.cat

l Ajuts per a productes

de primera necessitat
(fins a 500 euros)

Més informació i
suport trucant al
93 791 05 11
o enviant un correu
electrònic a
oficines@svmontalt.cat

31 sol·licituds
4.200 euros

l Modificacions en el calendari fiscal 2020
Impost sobre béns immobles
urbans (rebuts no-domiciliats)

Del 04/05/2020 al
01/09/2020

Impost sobre béns immobles
urbans (rebuts domiciliats)

1a fracció
01/09/2020

Impost sobre béns immobles
urbans (rebuts domiciliats)

2a fracció
02/11/2020

Impost sobre béns immobles
urbans (rebuts domiciliats)

3a fracció
01/12/2020

Impost sobre vehicles de
tracció mecànica

Del 02/03/2020 al
02/06/2020

Taxa de residus
comercials

Del 06/07/2020 al
07/09/2020

Taxa de residus
domèstics

Del 04/05/2020 al
01/10/2020

Taxa de clavegueram

Del 04/05/2020 al
01/10/2020

Taxa del mercat
ambulant

1r trimestre
Fins al 02/06/2020

Taxa del mercat
ambulant

2n trimestre
Fins al 24/08/2020
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Els Serveis Socials fan un seguiment
per a detectar les necessitats de les
persones grans i de les famílies amb
menys recursos

Garantint l’atenció
als col·lectius més
vulnerables
Una de les prioritats del comitè municipal de coordinació i
seguiment de la crisi són les polítiques socials. L’objectiu és
garantir l’atenció a les persones que, per la seva edat o pel
fet de viure soles, formen part dels col·lectius més vulnerables davant la COVID-19.

Seguiment telefònic a les persones grans

Repartiment de lots d’aliments

l Des de Serveis Socials es fan trucades periòdiques a
un centenar de persones grans que viuen soles per
a conèixer-ne l’estat de salut i les necessitats.

l Es lliuren lots d’aliments a 21 famílies que es troben en
situació de vulnerabilitat. L’Ajuntament compta amb el suport
de Creu Roja per a preparar-los i fer-ne l’entrega al domicili.

Es manté l’atenció domiciliària en cas de
necessitat

Suport a les famílies amb limitacions de
mobilitat

Es garanteix el servei de teleassistència

Lliurament de les targetes moneder

l Actualment s’atén, durant un total d’11 hores
setmanals, dues persones que no tenen suport familiar. A
la resta d’usuaris i usuàries se’ls fa un seguiment i se’n valora la
situació per a reactivar el servei si calgués.

l L’empresa que gestiona el servei fa un seguiment a les
74 persones usuàries per a detectar qualsevol situació de
necessitat.

Àpats a domicili per a cobrir el
tancament del menjador social
l Ateses les limitacions de mobilitat, es va activar un servei
d’àpats a domicili al qual accedeixen actualment
25 persones. Entre el 13 de març i el 23 d’abril es van servir
un total de 573 àpats.

Es consolida la borsa de voluntariat

l Actualment hi ha 59 persones inscrites en la borsa
de voluntariat del municipi. D’aquestes, sis col·laboren amb
les farmàcies per lliurar medicines a domicili a les persones
més vulnerables. Les persones que en vulguin formar part han
d’emplenar el formulari habilitat al web municipal.

Es resolen les sol·licituds d’ajuts
extraordinaris

l Fins al moment, l’Ajuntament ha rebut 33 sol·licituds per
a accedir als ajuts que s’ofereixen per a pal·liar els efectes de
la COVID-19. Aquests serviran per a fer front al pagament del
lloguer, l’alimentació i els subministraments bàsics.

l S’han detectat 50 famílies que tenen problemes per a
sortir al carrer i fer gestions i compres. Des de Serveis Socials
se’ls fa un seguiment i es dona resposta a les necessitats que
van sorgint.

l S’han donat 39 targetes moneder a les famílies
beneficiàries de les beques menjador. Les targetes es van
carregar inicialment amb 40 € i s’aniran recarregant mentre duri
l’Estat d’Alarma.

Nou servei de suport psicològic
l S’ha activat un servei per a acompanyar la població en general
en el dol o les angoixes que pot ocasionar el confinament.

Telèfons habilitats en cas
d’urgència o necessitat:
Serveis Socials

93 791 05 11 / 93 791 17 49 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h)
663 81 67 09 (de dilluns a divendres de 15 a 20 h)
Fora d’aquests horaris cal trucar a la Policia Local (93 791 04 09).

Suport psicològic especial per la COVID-19
93 791 05 11 (de dilluns a divendres de 9 a 14 h)

Atenció a les víctimes de violència masclista (24 hores)
900 900 120
671 778 540 (WhatsApp)
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La tribuna
política de
Sant Vicenç
de Montalt
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt no es
fa responsable de les informacions i opinions
que siguin emeses per les diferents forces amb
representació municipal a l’espai «La tribuna
política de Sant Vicenç de Montalt».

TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS
ESTAN CONVIDATS A PARTICIPAR EN
AQUESTA SECCIÓ.

Des de la decretació de l’Estat d’Alarma per la
COVID-19, la població de Sant Vicenç de Montalt ha respost molt positivament a les restriccions, amb petites excepcions.
Ara que sembla que anem superant les fases del desconfinament amb correcció i responsabilitat, ens preocupa quines mesures
s’adoptaran quan s’obrin les piscines per a
donar-hi prioritat d’accés als veïns de Sant Vicenç, i què hauran de pagar els propietaris dels
xiringuitos que hauran d’obrir a mitja temporada i amb aforament retallat.
L’activitat política també s’ha vist afectada
per l’Estat d’Alarma: s’han suspès els plens
presencials a l’ajuntament per a passar a ser
telemàtics i a fer-se amb caràcter extraordinari. El primer ple, de l’últim dia del mes de
març, era necessari per a resoldre les primeres
urgències, però no entenem que el del mes
d’abril també hagi sigut extraordinari, quan en
altres poblacions s’ha celebrat com a ordinari.
Aquest fet limita la nostra actuació com a oposició, i no hauria de ser així.
Us animem a totes les persones de Sant Vicenç a seguir les pautes vigents, com fins ara,
per poder arribar a la plena normalitat d’aquí a
un temps, que ara ens sembla llunyà però que
arribarà.

Probablement per a la majoria de tots nosaltres aquesta sigui la primera pandèmia de la
nostra vida i probablement aquesta situació
ens canviï d’alguna manera i per sempre.
En ple confinament i a les portes d’un desconfinament que no sabem com anirà, aquest
article vol lloar l’esforç de totes les persones
de Sant Vicenç de Montalt que us heu quedat
a casa, potser tenint cura dels vostres pares o
fills, potser sentint-vos massa sols; l’esforç de
tots els qui no heu pogut anar a treballar i dels
qui heu treballat encara més per fer-nos estar
millor; dels qui no heu pogut obrir un comerç
i dels qui heu descobert de ser essencials; dels
autònoms i dels qui heu patit un ERTO; dels
qui necessiteu caminar per a sentir-vos millor
i dels qui sortiu diligentment a aplaudir cada
vespre; dels qui us poseu guants i mascareta
i dels qui feu una hora de cua per anar a comprar; dels qui no dormiu bé i dels qui somieu
més de l’habitual.
Volem lloar l’esforç que, no obstant la situació actual, fa que persistiu i que tingueu la confiança que ens en sortirem.
Estem vivint una pandèmia, qui ho havia de
dir. Però la superarem perquè és el que hem de
fer. Cuideu-vos molt!

La gestió de la pandèmia de la COVID-19 suposa un repte sense precedents, a tots els nivells. Davant d’aquest context d’incertesa i urgència, la preocupació dels veïns i les veïnes és
màxima i el que reclamen és rigor i actuacions
concretes des del consens.
Sabem que en situacions extremes no és
fàcil l’aplaudiment ni la crítica, però, davant la
presa de decisions des de la màxima autoexigència, les discrepàncies no poden emparar la
passivitat i l’oportunisme polític d’alguns. Des
de l’inici, per assegurar la contenció del virus
i la protecció dels santvicentins/es, el nostre
alcalde ha executat un gran nombre d’actuacions coordinades amb totes les administracions: distribució de mascaretes, desinfecció
d’espais públics, compliment de restriccions
de mobilitat, etc.
A més, de manera imminent, s’aplicaran una
sèrie de mesures estratègiques que assegurin
la pervivència del teixit socioeconòmic del
municipi i el benestar social davant la crisi. En
definitiva, els i les socialistes optem per prioritzar les persones per damunt de les sigles, i
defensarem el màxim suport i protecció per
als ciutadans de Sant Vicenç. No és moment de
gesticulació política, sinó de buscar solucions
eficaces.

«Que mis ojos sientan la alegría de vivir en
el rostro de la gente»
En primer lugar, quiero transmitir un recuerdo afectuoso a aquellos que han sufrido de
cerca el embate de la COVID-19 y a otros que,
teniendo otras patologías, se han visto afectados por la saturación de los servicios sanitarios. También, a todas aquellas personas que
se han mantenido al pie del cañón ofreciendo
servicios esenciales, tanto desde el Ayuntamiento como sanitarios, comercios y empresas que han podido abrir; a todos los trabajadores y autónomos que se han visto obligados
a cesar su actividad y lo están pasando mal
económicamente, y a todos y cada uno de los
ciudadanos —los niños, los adolescentes, los
padres, los abuelos— que, a pesar del cansancio emocional que supone este confinamiento
y el deseo insatisfecho de abrazar a nuestros
seres queridos, estamos «resistiendo».
Desde Cs hemos propuesto y apoyado medidas económicas y sociales para paliar el impacto de la crisis de la COVID-19, dirigidas a las
personas, autónomos y comercios; también,
medidas de atención a personas mayores más
vulnerables, mediante contacto telefónico y
facilitando un servicio de compra de alimentos y medicinas a domicilio.
¡Esperanza y ánimos a todos!

Des de 9SV enviem un record solidari a totes les
persones que heu perdut algú que estimàveu i
tot el nostre suport i reconeixement al personal sanitari, a les treballadores i els treballadors
de l’Ajuntament i a les empreses que estan en
primera línia perquè tots nosaltres puguem
continuar.
Són molts dies i el confinament pesa. Es comencen a sentir notícies sobre com tornar a la
«normalitat», però ja ens avisen que serà una
normalitat estranya, més fosca, plena de mesures extraordinàries i, per què no admetre-ho,
de recels i de pors: por a l’atur, a la ruïna econòmica, al contagi, que el malson torni en qualsevol moment amb la seva càrrega esgarrifosa
de malalts i de mort… Mentre s’investiguen
remeis i vacunes contra rellotge, cadascú de
nosaltres pot reflexionar i actuar per proveir-se
de les seves vacunes i remeis particulars: contra la desigualtat, solidaritat; contra la desinformació i les mentides, informació contrastada
i sentit crític; contra la por, confiança crítica i
transparència en el funcionament de les institucions; contra l’individualisme irresponsable,
responsabilitat individual. Res de nou o massa
diferent. La diferència és que ara ens hi va, literalment, la vida.
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El consistori ha impulsat diverses actuacions per a donar
suport a comerços, persones autònomes i ciutadania

Roses, llibres, dracs, somriures, alegria, paradetes, senyeres... Tot això i més és el dia de
Sant Jordi. Perquè dins el recull de tradicions
i costums del nostre petit país, aquesta diada
és una de les jornades més boniques i especials de l’any. Però enguany, la pandèmia de la
COVID-19 ens l’ha fet celebrar i viure des de les
finestres de les nostres cases.
Aquest virus no només ha desestabilitzat
el sistema sanitari i la nostra economia, sinó
que està posant a prova la capacitat del sector polític per a gestionar una crisi d’aquesta
magnitud. Ningú diu que sigui una tasca fàcil,
però des de Som-hi no entenem com no som
capaços de formar un bloc ferm des de l’oposició. Tampoc podem comprendre com en una
situació excepcional com l’actual, en què hem
ofert la nostra ajuda incondicional al Govern
municipal, no se’ns permet participar en la
presa de decisions; perquè col•laborar no vol
dir «sí» a tot, vol dir no perdre mai l’esperit crític i constructiu.
Per acabar, volem expressar el nostre suport
i escalf a totes les iniciatives voluntàries que
estan ajudant en aquests temps tan complexos, actuacions que només busquen ajudar i
aportar solucions, i no fer campanya electoral.

La crisi sanitària ens demostra que el sistema
capitalista i les privatitzacions ens empobreixen
i augmenten la desigualtat, mentre les grans
fortunes i corporacions guanyen més diners
i evadeixen impostos en paradisos fiscals. Ho
repetirem les vegades que faci falta: retallar la
sanitat mata.
Des de Serveis Socials, hem intentat pal·liar
al màxim possible els efectes més immediats.
A finals d’abril ja s’havien concedit 27 ajuts per
al lloguer i 20 per a la compra de productes
de necessitat, i encara s’estaven tramitant 8 i
5 sol·licituds, respectivament. També s’han publicat les ajudes a empreses i autònoms amb
activitat al municipi.
Cal posar en relleu que tenim 74 persones
amb teleassistència, que 19 famílies en risc
d’exclusió reben aliments, que es realitza un
seguiment telefònic a un centenar de persones que viuen soles, que es segueixen repartint a domicili els àpats del menjador social a
unes 26 persones i que tenim constància de
56 famílies en situació de vulnerabilitat i amb
limitacions per a sortir del domicili.
Aquesta situació es va agreujant cada dia,
raó per la qual preveiem que aquestes ajudes
extraordinàries s’hauran d’implementar més
enllà de la situació d’alarma.
Seguim dempeus!

L’Ajuntament fa costat al teixit
productiu del municipi
Ajuts a comerços, empreses i persones autònomes
l L’Ajuntament destina 50.000 euros per a les persones treballadores autònomes
i persones jurídiques exemptes del pagament de l’IAE que han hagut de cessar la
seva activitat per la COVID-19. L’ajut serà d’un màxim de 1.000 euros i s’haurà de
destinar al pagament del lloguer del local i dels subministraments bàsics.
Com puc accedir a aquests ajuts?
La sol·licitud s’ha de presentar de forma telemàtica a través del web municipal.
El termini per a fer-ho finalitzarà el dia 31 de juliol.

Assessorament gratuït en màrqueting i comunicació
l L’Ajuntament ha posat en marxa un servei per a millorar la presència en línia
de les empreses santvicentines.

El Servei Local
d’Ocupació manté
l’atenció personalitzada

Cens de comerços i
establiments amb servei
a domicili

l S’ha contactat amb 78
persones per a fer un seguiment
de la seva situació actual i s’ha
fet assessorament per correu
electrònic i telèfon quan ha calgut.

l S’ha penjat al web municipal un
llistat d’establiments que ofereixen
servei a domicili, incloent-hi alguns
marxants dels mercats setmanals
que han reorientat el seu negoci.

Gestió de la borsa de
treball

Mesures a adoptar als
establiments comercials

l Tot i el confinament, s’ha
continuat dinamitzant l’ocupació
al municipi, ja que hi ha empreses
que segueixen obertes i persones
que cerquen oportunitats laborals.

l S’ha fet arribar a tots els
comerços, oberts o amb servei
a domicili, les indicacions i
recomanacions de les autoritats
sanitàries.

Consells per a treure
profit de la situació
actual

Campanya
«Confinament Segur»

l S’han enviat correus
electrònics amb recomanacions
i enllaços a centres de formació
en línia.

l Amb la Policia Local i Benestar
Social, s’han distribuït cartells
informatius als comerços oberts
per a detectar situacions d’abús o
violència a les llars.

Tens dubtes? Truca’ns
i t’ajudarem
(de dill. a div., de 9 a 14 hores)

Per a consultes d’ocupació i empresa:

93 791 47 18
*Aquí trobaràs les darreres
informacions i les mesures
adoptades per a fer front als
efectes de l’emergència sanitària.

Per a consultes de comerç i turisme:

93 791 05 11, ext. 221
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Es realitzen dispositius de control a les entrades de
Sant Vicenç per a evitar l’accés de persones a les
segones residències

Es reforça el servei policial
per a garantir la limitació
de moviments

En les darreres setmanes, la Policia
Local ha incrementat les patrulles als
carrers i espais públics per garantir el
compliment de la normativa i supervisar que es respectin les mesures de

prevenció en l’accés a supermercats i
botigues de productes bàsics. El servei s’ha reforçat amb la reincorporació de tres agents que es trobaven en
període de formació i amb la implementació d’un tercer torn de treball.
El passat 29 de març es van tancar
les vies secundàries d’accés al municipi per a evitar el desplaçament
de persones a segones residències.
S’han fet també controls de mobilitat
que s’han complementat amb les 80
càmeres de videovigilància instal·lades al terme municipal, 26 de les
quals disposen d’un sistema de captació de matrícules.
Es recorda que l’incompliment
de les mesures de confinament pot
comportar sancions que poden anar
dels 100 als 600.000 euros i penes de
presó de fins a quatre anys.

Es lliura material de protecció
a tota la població
l Material de protecció

per a personal de serveis
essencials

l Material de protecció

per a la població

3.800 mascaretes reutilitzables
(2 per família)
491 mascaretes autofiltrants
per a la població de risc

1.000 reutilitzables
mascaretes infantils

8.700 guants de nitril
3.720 guants satinats
40 mascaretes amb filtre
969 mascaretes de protecció FFP2
5.000 mascaretes quirúrgiques
199 granotes de protecció
19 ulleres de protecció
100 bates plastificades
52.000 ml de gel hidroalcohòlic
3 termòmetres

Tipologia
d’infraccions
Ús espais i zones comunitàries
RESIDENTS 4 NO RESIDENTS 1
Circulació per via pública fora dels
supòsits previstos
RESIDENTS 28 NO RESIDENTS 46
Incompliment mesures de seguretat
a l’interior del vehicle
RESIDENTS 11 NO RESIDENTS 18
Pràctica d’esport/exercici a la via
pública
RESIDENTS 2 NO RESIDENTS 3
TOTAL: RESIDENTS 45
NO RESIDENTS 68

l Serveis policials

durant l’Estat d’Alarma
(a data 23 d’abril)

89 dispositius de control
2.514 vehicles comprovats
2.592 persones identificades
113 propostes de denúncia
Des de l’inici de la pandèmia, l’Ajuntament ha fet una despesa de 34.500,54
€ per a l’adquisició de material de
protecció i productes de desinfecció.
Prèviament havia repartit mascaretes
i viseres als comerços i les residències
gràcies a les donacions de la comunitat xinesa i de les empreses MAC Digital Printers i Invecom Recycling SL.
Les dues impressores 3D adquirides
per a l’Institut Esteve Albert també
fabriquen viseres, i un grup de persones voluntàries coordinat per l’ANC
està cosint mascaretes per a la població més vulnerable.
Paral·lelament, s’han intensificat
les tasques de neteja de l’espai públic
i del mobiliari urbà que realitza la brigada i que es complementen amb un
camió cisterna de 16.000 litres que
desinfecta es zones amb més afluència de persones.

