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DECRET

Identificació de l’expedient : 

Departament/ Sol·licitant: ALCALDIA
Expedient:  2020/640-1076  
Contingut: MESURES MUNICIPALS A ADOPTAR DAVANT LA SITUACIÓ 
PROVOCADA PEL CORONAVIRUS COVID-19

Davant la situació provocada pel Coronavirus COVID-19 i tenint present les 
indicacions donades des de la Generalitat de Catalunya així com des de 
l’Administració de l’Estat, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt adopta una 
sèrie de mesures que seran d’aplicació de forma immediata,

Per tant, 

RESOLC

Primer. Aprovar les mesures preventives següents de forma immediata a 
partir de la signatura de la present resolució:

1. En relació amb les activitats, serveis, entitats i clubs:
En general, s’atendrà al que es resolgui des del Govern de Catalunya i de 
l’estat a les indicacions sectorials:
- En cas de centres escolars, s’atendrà a allò que estableixi el 
Departament d’Educació
- En cas d’activitats esportives, s’atendrà a les indicacions que està 
donant el Govern.

Es suspenen o modifiquen, fins a nou avís, tenint en compte els 
principals col·lectius de risc:

Les activitats extraordinàries següents:

- CURSA DE LA DONA, prevista per aquest diumenge dia 15 de març de 2020.
- Presentació dels llibres 'Tot Abulcàssim' de Jordi Cornudella i 'Fonts líquides i 
fonts lignificades' de Perejaume, prevista per al dia 13 de març de 2020

Els següents serveis municipals:

- El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) amb excepció de les situacions 
d’urgència que es determini des de Serveis Socials
- El servei de menjador social, es realitzarà a domicili, amb coordinació 
dels Serveis Socials.
- El mercat de venda no sedentària de dijous i dissabtes
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Les activitats extraescolars següents:

- Les activitats extraescolars organitzades per les AMPES i Centres 
Escolars, entitats sòcioeducatives, culturals i esportives, empreses, acadèmies 
d’idiomes i reforç escolar i centres de música i dansa, atès que suposen una 
relació entre els infants de diferents centres, i és una indicació donada pels 
Departaments de Salut i Educació.

Es tanquen fins a nou avís els equipaments següents:

- La Biblioteca municipal “La Muntala”
- El Centre Cívic “El Gorg” i Casal de la Gent Gran
- El pavelló poliesportiu “Toni Sors” i pista annexa
- El camp de futbol municipal “Antoni Buch”
- La seu d’entitats
- El cau jove
- Escola Bressol “Els Garrofers”
- Escola de Música “L’Oriola”

Es suspenen totes les activitats municipals que tinguin una gran presència de 
persones fins a nou avís.
Es desenvoluparan els plens municipals sense presència de públic.
Les empreses que presten serveis en aquests equipaments municipals hauran 
de seguir les instruccions de cada regidoria per a l’avaluació i reorganització si 
escau de les seves funcions.

2. En relació amb el personal municipal:

Cal tenir en compte les mesures preventives d’higiene genèriques a seguir de 
protecció individual front a malalties respiratòriese com són:

- Rentar-se les mans sovint, seguint els principals passos següents per 
fer-ho de la forma correcta:
Les mans s'han de rentar, com a mínim, durant 40 segons i amb aigua i sabó, 
preferiblement líquid i amb PH neutre.
Si no tens aigua i sabó, pots fer servir gels desinfectants, però han de ser de 
base alcohòlica.
És important que et freguis amb energia i que no et deixis cap racó.
Para atenció a les ungles, les puntes dels dits, els polzes, els laterals i el dors 
de les mans.
Eixuga't amb papers o tovalloles d'un sol ús.
Fes-los servir també per tancar l'aixeta i obrir la porta.
Renta't sense anells, braçalets ni rellotges.
Les ungles, millor curtes perquè no s'hi acumulin gèrmens a sota.
A més, les recomanacions del Departament de Salut diuen que si ets en un 
lavabo públic, per tirar l'aigua del vàter i per obrir la porta, cal que agafis un 



trosset petit de paper: l'estirador de la cisterna i el pom de la porta són llocs on 
s'acumulen molts gèrmens.

- Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció 
respiratòria, com a ara tos i 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 noment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de 
seguida.
- Evitar compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc) i 
altres objectes sense netejar-los degudament.
- Cal netejar regularment determinades superfícies com escriptoris dels 
llocs de treball o a la cuina.

Es subministraran mocadors de paper i gel desinfectant als centres de treball. 

Es tindran tovallons de paper i productes netejadors desinfectants per netejar 
les superfícies de treball on s’atenguin els usuaris.

Es prohibeix al personal municipal l’assistència a cursos, jornades, congressos 
fora de l’àmbit municipal.

Aquells treballadors/es que tinguin més de seixanta anys o problemes de salut, 
com ara una malaltia cardiovascular, respiratòria o diabetis hauran de 
comunicar-ho als seus respectius caps per buscar la mínima exposició al risc, 
amb un canvi d’ubicació, de funcions o evitant el treball presencial, en funció de 
cada cas.

De la mateixa manera, qualsevol persona que tingui febre, tos, sensació de 
falta d’aire i malestar general, tampoc podrà comparèixer al seu lloc de feina. 
Resta obligada a comunicar-ho directament al seu cap d’àrea i a l’alcaldia.

3. Altres recomanacions
- Suspendre els oficis i activitats religioses

* És important destacar que, en funció de les recomanacions i/o prohibicions 
que des del CECAT i dels altres departaments de la Generalitat de Catalunya i 
l’Administració de l’Estat, s’aniran actualitzant, si escau, les mesures a adoptar.

Segon. Constituir un comitè de coordinació i seguiment sobre l’afectació del 
COVID-19 format per les persones que tot seguit s’esmenta. 
Alcalde 
Equip de Govern
Delegat/da de prevenció de riscos
Un representant dels treballadors/es



El cap de la Policia Local
La cap de Comunicació
L’auxiliar tècnica de Sanitat i Salut

Es crearà a tal efecte un grup de whatsapp per a la màxima rapidesa en les 
comunicacions i les possibles convocatòries les portarà a terme l’alcalde per 
aquest mitjà de comunicació.

Les funcions d’aquest comitè són les següents:
Valorar la situació en cada moment, en funció de les indicacions provinents de 
la Generalitat de Catalunya o l’Administració de l’Estat.
Adoptar les mesures preventives i organitzatives necessàries en cada moment
Adoptar mesures extraordinàries, si fos necessari
Canalitzar la informació 
Verificar i assegurar el compliment de les mesures previstes
Coordinació departamental i amb les empreses concurrents

Tercer. Donar la màxima difusió a la present resolució perquè arribi a tota la 
població en especial les entitats d’àmbit educatiu, social, esportiu i cultural i les 
empreses adjudicatàries de serveis.

L’Alcalde, Davant meu,
La secretària acctal.
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