
 

BAN 

 
BAN de l’Ajuntament de la Garriga en relació al coronavirus 

 

L’Ajuntament de la Garriga, seguint totes les recomanacions del Govern de la Generalitat, 

informa de les següents actuacions: 

 

1. Es manté el tancament, acordat ahir, de les següents instal·lacions municipals: els 

pavellons municipals, el camp de futbol, el Casal de la Gent Gran, el Casal de Joves, les 

piscines municipals, Can Luna, la Torre del Fanal, la Biblioteca Municipal Núria Albó, la sala 

d’exposicions Andreu Dameson, el Teatre de la Garriga - El Patronat, el Centre de Visitants, 

el rober municipal, l’Escola d’Art Can Xic Corder, el Club de Feina i l’Escola de Música Josep 

Aymerich. Les activitats en tots aquests equipaments queden suspeses. 

 

2. Els serveis de l’Ajuntament segueixen en funcionament, tant els de gestió interna com 

els externs, amb l’excepció dels que s’indiquen al punt 1.  

 

3. Els treballadors i les treballadores de l’Ajuntament seguiran ocupant els seus llocs de 

treball i guardaran estrictament les normes de seguretat que ja són a la seva disposició. 

També s’ha donat l’ordre de reforçar el servei de neteja a les dependències municipals.  

 

4. El mercat setmanal de la Garriga queda suspès, com a mínim durant els propers dos 

dissabtes. L’Ajuntament està preparant una llista de marxants de productes alimentaris, 

perquè la ciutadania s’hi pugui adreçar particularment. 

 

5. Als serveis d’atenció al públic de l’Ajuntament –Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), 

Serveis Socials, Policia local, Servei Local d’Ocupació i Servei d’Habitatge– se seguiran les 

instruccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (aforament limitat, 

respectar distàncies de seguretat entre persones...). De totes maneres, es recomana, en la 

mesura del possible, fer les gestions de manera telemàtica o telefònica. 

 

6. Es limiten les visites externes a l’Ajuntament de la Garriga. Es reprogramaran totes 

aquelles reunions que no siguin estrictament necessàries.  

 

7. Des del consistori, s’han traslladat a les entitats i associacions del municipi les 

recomanacions emeses per la Generalitat. 

 

8. Es demana la col·laboració de la ciutadania i el seguiment de les indicacions de la 

Generalitat i dels canals corporatius de l’Ajuntament. 

 

9. Totes aquestes disposicions entren en vigor immediatament, i fins a nova instrucció. 

 

 

 La Garriga, 12 de març de 2020 


