DECRET 84/2020
En data 12 de març de 2020 es va dictar el primer Decret d'Alcaldia amb les primeres mesures a
Arenys de Munt per combatre l'expansió del Coronavirus.
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Arran de les noves informacions en relació a aquest tema i les mesures dictades per la Generalitat,
en relació amb els aforaments als equipaments, el tancament dels centres educatius, tancament
de casal d'avis, etc.
Atès que s’ha considerant que a més de les mesures preses en el primer decret, s’han d’aplicar
altres complementàries,
HE RESOLT
Primer. Aprovar les mesures següents:
1.

En relació amb les activitats, serveis, entitats i clubs

Es mantenen tancats els edificis municipals inclosos en el Decret de primeres mesures.
• El Pavelló municipal del Torrent d'en Puig.
• El Pavelló municipal de Can Zariquei.
• Camp Municipal de Futbol d'Arenys de Munt.
• Pista annexa al pavelló del Torrent d'en Puig.
• L’Esplai de Jubilats Verge del Remei.
• Espai Jove l’Escorxador.
• Masia Can Borrell.
• Sala d’Exposicions.
Es tanquen al públic la resta d’equipaments municipals:
• L'Oficina d'Atenció al Vilatà (OAV).
• Oficina de Policia Local (Can Matalí).
• Serveis Socials (Edifici Cotxeria).
• Edifici biblibioteca Antonia Torrent (GUSAM, Jutjat de Pau i d’Aigües d’Arenys).
• La pista poliesportiva del Sant Martí.
Es suspèn l’activitat del mercat setmanal de dilluns.
Es suspèn tota activitat municipal política i de caire participatiu: comissions i consells municipals.
2.

Mesures d'atenció al públic i treball intern a l'Ajuntament d'Arenys de Munt
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• Totes les dependències municipals romandran tancades al públic.
• S'anul·len totes les reunions internes entre departaments.
• No es farà cap inspecció a domicilis, visites d'obres, etc.
En relació als serveis concrets:
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Oficina d’Atenció al Vilatà (OAV):
Restarà tancat el servei de l'OAV.
L'Atenció es farà telefònicament al 93 793 79 80 i per correu electrònic.
Policia Local
Només s'atendran les urgències.
Deforma presencial només s'atendran les denúncies urgents per temes penals ineludibles. La resta
de denúncies rebran assessorament via telefònica.
Tota la resta de tràmits s'hauran de fer via telefònica al 39 793 79 70 i per correu electrònic.
Serveis Socials
El servei restarà tancat.
Tota l'atenció serà telefònica al 93 793 77 10 i per correu electrònic.
Ràdio Arenys de Munt
El servei estarà operatiu, amb serveis mínims, però tancat a l'entrada de persones externes.
S'anul·len els programes que impliquin la participació de persones externes a l'emissora.
S'aplica una neteja intensiva de micròfons amb solució alcohòlica i neteja de les espumes dels
micròfons.
El personal establirà torns de feina que permetin elaborar la mínima programació musical i
informativa, amb una sola persona per tasca i espai.
Servei d'Ocupació
El servei restarà tancat.
Tota l'atenció serà telefònica al 93 793 77 10 i per correu electrònic.
Deixalleria Municipal
El servei restarà obert, però es recomana a la població que durant aquest període se’n faci un ús
imprescindible.
Només podran restar dins el servei 3 persones usuàries alhora.
La zona de reutilització materials quedarà tancada.
Aigües d’Arenys
El servei restarà tancat al públic.
Es realitzaran les feines inajornables i necessàries per el funcionament normal del servei.
Tota l'atenció serà telefònica al 93 793 77 10 i per correu electrònic.

CVE: 20200-06276-75221-95127

Escola Bressol i Aula de Formació d’Adults (CFA)
Ens atendrem en allò que estableixi el Departament d’Educació.
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Resta de departaments
S'anul·len totes les visites i reunions presencials amb persones externes l'Ajuntament i tota la
resta de serveis (professionals, veïns, usuaris...).
Treball intern
El personal podrà treballar lliurement en el seu lloc de treball habitual mentre no presenti
símptomes de febre, tos o problemes respiratoris.
Per temes de conciliació, les persones que tinguin fills o filles de fins a 16 anys podran restar a
casa, procurant, si es pot, garantir el compliment de la feina, i sempre i quan el servei quedi cobert
(mínim de dues persones per planta), exceptuant els equipaments on hi ha serveis unipersonals o
l'Escola Bressol i la de Formació d'Adults, que s'atendrà a les indicacions del Departament
d'Educació.
En cas que coincideixi en un departament equipament que tothom tingui fills o filles, el cap d’àrea
articularà el sistema per garantir que el servei quedi cobert presencialment. Alternativament es
podran desviar els telèfons mòbils de feina, aquelles persones que en tinguin.
S'evitarà l'ús del transport públic. Les persones que habitualment venen amb transport públic i que
tinguin disponibilitat d'utilitzar el vehicle particular, hauran de fer-lo servir. Durant els dies que les
mesures estiguin vigents, es pagarà la despesa de desplaçament per quilometratge.
Les persones que no puguin fer servir transport privat treballaran, en la mesura que s’articulin
mecanismes de teletreball per a l’administració local, des de casa.
El servei de neteja dels equipaments municipals prioritzarà la neteja de poms, manetes de portes,
escriptoris i material informàtic de treball.
L'Ajuntament també ha establert un seguit de mesures preventives en relació al personal
municipal, als quals se'ls recorden les mesures preventives d’higiene genèriques a seguir de
protecció individual enfront de les malaltes respiratòries:

3.
Mesures en cas de contagi del personal municipal
En cas que un treballador/a o algú del seu entorn doni positiu de Covid-19, haurà de restar a casa i
ho haurà de comunicar al seu cap d’àrea, per tal que els seus companys de feina prenguin les
mesures oportunes.
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No es podrà tornar a la feina fins que no es tingui l'alta mèdica o un informe mèdic.
4.

Altres recomanacions a la població

Es recomana suspendre les misses, oficis i activitats religioses.
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Recomanem que la gent no es desplaci a centres comercials, espais i a centres esportius on hi ha
concentració de gent.
Es recomana a la població que minimitzi la seva activitat fora del domicili i que només surtin en cas
necessari per anar al lloc de treball, a comprar o per qüestions ineludibles.
Es recomana trucar al 061 abans d'anar a cap centre sanitari, per tal de no col·lapsar els serveis
d'atenció, així com posposar les visites que no siguin urgents.
Es recomana evitar reunions nombroses, així com els desplaçaments que siguin innecessaris.
En funció de les recomanacions i/o prohibicions que des del CECAT i els departaments de la
Generalitat i de l'Estat, s'aniran actualitzant les mesures a prendre.
Segon.- Comunicar a tota la població aquestes mesures amb especial cura de les entitats de
l’àmbit educatiu, social, cultural i esportiu.
Totes aquestes mesures i les mesures de l’anterior decret tenen vigència fins a nova ordre,
subjectes a actualització a mesura que es facin públiques noves instruccions per part de les
autoritats sanitàries o instàncies superiors.
Ho mana i signa l’Alcalde president de l’Ajuntament d’Arenys de Munt
electrònicament)
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