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Aprovació mesures preventives Coronavirus

ANTECEDENTS
Davant de la situació provocada pel coronavirus, i tenint present les indicacions donades
des dels diversos departaments de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat, l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès pren tot un seguit de mesures que seran d’aplicació a partir del
divendres 13 de març de 2020.
En conseqüència i de conformitat amb l’article 21.1.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i l’article 53.1.m. del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer. Aprovar les mesures preventives següents:
-Tancament dels equipaments municipals següents:
-

Casal Serra de Galliners
La Patronal
Biblioteca
Celler de Can Barra
Centres Cívics de Torra Julià i de Can Feliu
Escola Municipal d’Adults
Escola municipal de música
Escola bressol municipal
Sala de fitness del poliesportiu de Can Casablanques

- Suspensió de les activitats extraescolars organitzades per les AFA fora de l’horari lectiu,
de les meses de participació Ciutadana, de les formacions programades per l’Ajuntament,
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de les activitats esportives municipals dirigides i de les activitats de l’espai la Flama i del
PICES.
- Suspensió del mercat dels diumenges de les Fonts i de Can Torras Can Llobet (Zona
Hermètica)
- Activar el protocol de seguiment de persones vulnerables.
- Recomanar als centres privats de l’àmbit educatiu i formatiu el seu tancament.
- Disposar que els plens municipals es celebraran sense presència de públic.
En funció de les recomanacions i/o prohibicions que es comuniquin 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.
Tercer. Publicar el present decret a la web municipal, i a la resta de mitjans de difusió
local.

Ho disposo,

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 12/03/2020 a les 16:00:13

Dono fe,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 12/03/2020 a les 15:59:13
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