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RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Davant de la situació provocada pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el nom de 
Coronavirus, i tenint coneixement de les indicacions donades des dels diferents departaments 
de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat

D’acord amb l’anterior i fent us de les atribucions que em confereix la legislació vigent:

Resolc:

1.- Aprovar les següents mesures de caràcter preventiu:

Mesures individuals:

El conjunt de treballadors i treballadores municipals han de prendre les següents mesures de 
precaució individuals:

• Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb l’avantbraç en el moment de tossir 
o esternudar i, de seguida, rentar-se les mans.

• És de vital importància reforçar les mesures habituals d’higiene, rentar-se de forma freqüent 
les mans amb sabó o bé desinfectar-les amb solucions hidroalcohòliques, especialment 
després de mantenir contacte directe amb persones.

• Es recomana no mantenir contacte estret i mantenir una distància de dos metres amb 
persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos i/o esternuts.

• Evitar compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes 
sense netejar-los degudament.

• Cal netejar regularment superfícies com els escriptoris o taulells.

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

Mesures d’atenció al públic:

Queda suspesa l’atenció presencial a totes les oficines de l’Ajuntament de Sant Celoni i la 
Batllòria fins a nou avís.

L’atenció ciutadana es continua prestant a través dels següents canals: 

a) TELEMÀTIC a la pàgina web municipal www.santceloni.cat 
b) TELEFÒNIC,  en  horari de 8.30 a 14 h de dilluns a divendres al telèfon 93 864 12 00 i 

per urgències, les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge, al telèfon de la Policia local 
93 864 12 17.

Els tràmits imprescindibles de registre de documents es podran realitzar: 

a) TELEMÀTICAMENT a l’adreça santceloni.cat/seuelectronica
b) PRESENCIALMENT a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Sant Celoni (carrer Campins 

núm. 24) i de la Batllòria (edifici Unió Batllorienca) només amb cita prèvia trucant al 
telèfon 93 864 12 00 i  93 847 21 19 

c) EN QUALSEVOL REGISTRE DELS INDICATS a l’article 16.4 de la Llei 39/2015 de 
Procediment Administratiu de les Administracions Públiques.



Mesures en referència als espais i equipaments municipals:

Seguint amb les indicacions que ha establert el Departament de Salut de la Generalitat, en els 
diferents espais i equipaments municipals s’estan duent a terme les següents mesures 
preventives:

• Tots els equipaments municipals disposaran de cartells amb indicacions de com rentar-se les 
mans correctament.

• S’ha fet difusió a tots els treballadors i les treballadores de les mesures de precaució 
individuals via correu electrònic i a través de cartells exposats als diferents equipaments 
municipals.

Mesures comunicatives:

• Totes les mesures dutes a terme, així com tota la informació sobre el SARS-COV- 2 al nostre 
municipi serà difosa a través dels canals oficials de l’Ajuntament i a través de Ràdio Sant 
Celoni, emissora de ràdio municipal.

Mesures sobre les activitats programades per entitats, clubs i Ajuntament:

En general, s’estarà a allò que es disposi des del Govern de la Generalitat i de l’Estat i en 
concret a allò que disposen les següents resolucions:

- RESOLUCIÓ 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.

- RESOLUCIÓ SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s'adopten mesures addicionals per a 
la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

- RESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals 
per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

De conformitat amb les resolucions anteriors, es suspenen fins a nou avís i amb la finalitat 
d’evitar la propagació de la citada infecció:

• les fires, congressos, etc. adreçades a professionals sanitaris que s’hagin de celebrar al 
municipi.

• aquelles activitats col·lectives, en espais oberts o tancats, tant les organitzades per 
l’Ajuntament, tant aquelles organitzades per entitats del municipi que tinguin lloc en 
equipaments municipals, amb especial incís en els casals de gent gran.

• programes d’activitats de la gent gran.

• activitat de gimnàstica de manteniment de la gent gran.

• activitats formatives que es duguin a terme en el Centre de Formació i Ocupació “Sax Sala”

• el mercat setmanal, amb l’excepció d’aquelles parades destinades a l’abastament de 
productes frescos a l'aire lliure, amb elbenentès que hauran de complir la resolució 
SLT/704/2020, de 11 de març, pel qual s'adopten mesures dedistanciament social en relació 
amb els esdeveniments multitudinaris.

• els Plens municipals es desenvoluparan a porta tancada (sense presència de públic).



Tancament d’espais i equipaments municipals:

Es tanquen fins a nou avís els equipaments següents:

Biblioteca municipal “l’Escorxador”
Can Ramis i Sala Bernat Martorell
Oficina de Turisme
Casal d’Avis
Local Associació Neurològica
Sala d’Exposició de la Rectoria Vella i Can Ramis
Unió Batllorienca
Les Casetes
Escola de música i teatre.
Teatre Ateneu, inclòs el bar.
Locals municipals d’entitats veïnals

Així mateix, es tanquen les següents instal·lacions esportives municipals: 

Pavelló 11 de Setembre 
Camp Municipal d’Esports 11 de Setembre, inclòs el bar “La Banqueta”
Pistes d’Atletisme 
Camp de Tir amb arc 
Pavelló Sot de les Granotes 
Pistes de petanca 
Camp de Futbol de la Batllòria
Complex esportiu Sot de les Granotes

Totes aquestes mesures tenen vigència a partir del 13 de març de 2020 i per un termini de 15 
dies i estan subjectes a actualització i/o modificació seguint les indicacions de les autoritats 
sanitàries o instàncies superior.

Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica.

En dono fe 
(art. 3.2.h RD 128/2018)

L’alcalde El secretari
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