COMUNICAT D’ACTIVACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA MUNICIPAL
ESPLUGUES DE LLOBREGAT

L’AJUNTAMENT ACORDA NOVES MESURES DE TANCAMENT D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
Reunit el Comitè tècnic d'emergències a 13 de març de 2020 a les 14:30h.
Punts adoptats i consensuats:
- Aquest Comitè resta assabentat de l'anunci emès conforme demà Consejo de Ministros
extraordinari per decretar l'Estat d'Alarma durant 15 dies en situació d'emergència sanitària i social.
- Comentada la última Resolució SLT/720/2020 de 13 de març del Departament de Salut, amb el
recull de mesures preventives adoptades. Es revisa i es comprova que totes aquelles d'àmbit
municipal han estat preses a l'activació del pla.
- S'actualitza l'estat de les últimes novetats respecte a tancament d'instal·lacions o anul·lació
d'activitats. Es confirma que s'ha de fer difusió dels següents punts: tancament de Parc ciclista,
Servei podòleg, CEM La Plana, Camps de futbol, Oficina Jove i Espai Jove Remolí, Oficina habitatge
i Deixaderia prèvia comunicació amb Sant Joan Despí. Oficina Municipal Informació Consumidor
(OMIC) i Servei Local d’Ocupació només rebran atenció telefònica.
- Comunicació, atenció ciutadania i manteniment exposen les seves propostes de serveis. Es
proposa el màxim d'atenció a la ciutadania a través de comunicació telefònica. Dilluns es farà decret
de serveis mínims.
- Dilluns dia 16 es repartiran els "Ajuntament Informa" amb els consells i recomanacions per a la
Ciutadania.
- Es lliuren a Policia Local mascaretes amb un total de 27 F3 i 18 F2. I a serveis socials 3 F3 i 2 F2
en cas de necessitat. Ambdues classificacions són correctes per a la protecció i ús individual.
- S'ha realitzat trucada al CECAT per tal de verificar si tenen centralitzat a disposició dels
ajuntaments, subministradors de material de protecció i la resposta ha estat negativa.
- El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona roman a disposició dels ens locals el telèfon
d'assessorament: 671 488 620 amb horari d'atenció de 9 a 18h. Aquest telèfon no atén a la
ciutadania.
- En breu s'enviarà a aquest comitè document de registre de totes les accions portades a terme des
del dia 7 de març amb data i hora tant d'entrada com de sortida.

