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DECRET DEL PAER EN CAP
Aprovació del Pla de Contingència de la Paeria de Cervera i els seus organismes autònoms per
prevenir el SRS-CoV-2 (coronavirus).
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha activat en alerta el Pla de Protecció Civil PROCICAT per a
malalties emergents per fer front al CORONAVID-19 conegut com coronavirus.
Considerant que és necessari establir mesures extraordinàries per a la contenció del coronavirus SARSCoV-2 per tal de garantir el futur funcionament regular dels serveis públics alhora que preservar la salut
dels empleats públics i dels electes per tal de preservar- la salut de la població del municipi.

Primer.- Aprovar el Pla de Contingència de la Paeria de Cervera i els seus organismes autònoms per
prevenir el SRS-CoV-2 (coronavirus)
Segon.- Notificar aquest acord a totes les persones afectades i difondre’l a la població de la ciutat.

PLA DE CONTINGÈNCIA DE LA PAERIA DE CERVERA PER PREVENIR EL SARS-CoV-2
(CORONAVIRUS)

Número: 2020-0088 Data: 12/03/2020

RESOLC:

DECRET

1. Àmbit d’aplicació
El present Pla de contingència és d’aplicació a tot el personal i membres electes de la Paeria de Cervera i
els seus organismes autònoms, del 13 al 29 de març de 2020, ambdós inclosos.

2.- Mesures preventives i de protecció
En els centres de treball s’han d’adoptar les mesures preventives i de protecció següents:
a) Extremar les precaucions establertes sobre les mesures higièniques personals, especialment el rentat
de mans, amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques.
b) Intensificar el pla de neteja de les dependències administratives, amb els productes habituals.
c) Retirar, en la mesura que sigui possible, els objectes que presentin dificultats per a la seva neteja (aplicar
la política de taula neta).
d) Garantir la ventilació adequada dels espais de treball, ja sigui per via natural o per via estructural.
e) L’ús dels equips de protecció individual vindrà determinat pels serveis de prevenció de riscos laborals.
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Vist que es preveu activar el Pla de protecció civil de Cervera per la pandèmia del SARS-CoV-2
(CORONAVIRUS), avui dia 12 de març de 2020.

3.- Mesures organitzatives
3.1. Activitats amb pública concurrència
Se suspenen totes les activitats organitzades o coorganitzades per la Paeria de Cervera (esportives,
culturals, socials, lúdiques), tant a l’aire lliure com en espais tancats.
Se suspèn el mercat setmanal de divendres i el servei de bus urbà, i les sales d’exposicions

3.2. Reunions

3.3. Formació
Se suspenen els cursos, jornades, congressos, seminaris, simposis i altres activitats de caràcter presencial
organitzades per la Paeria de Cervera, així com altres actes i presentacions.

3.4. Atenció al públic
En els serveis d’atenció públic es priorització l’atenció telefònica i digital per mitjà de la difusió dels
següents telèfons d’informació:

DECRET

Els empleats i electes s’abstindran d’assistir a qualsevol altra activitat formativa organitzada per altres
institucions.

Número: 2020-0088 Data: 12/03/2020

S’evitaran les reunions de treball de caràcter presencial entre electes/empleats i ciutadans o bé
associacions/empreses. En el cas que esdevingui indispensables celebrar-les presencialment, caldrà
garantir una distància no inferior a 1,5 m entre les persones assistents.

Centraleta

973 53 00 25 / 973 53 08 14

Alcaldia

973 53 19 14

Cultura i Patrimoni

973 53 35 03

Esports i Educació

973 53 35 44

Festes

973 53 38 03

Fires i Mercats

973 53 30 09

Ocupació

973 53 35 48

Recaptació

973 53 02 34

Urbanisme

973 53 35 00

Policia Local

900 92 49 24

Arxiu Comarcal de la Segarra

973 53 17 18
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Paeria de Cervera

Centre d’Acollida Turística (CAT)

973 53 44 42

Centre d’Empreses Innovadores

973 53 02 00

Conservatori de Música

973 53 11 02

Casa Museu Duran i Sanpere

973 53 39 17

Empresa Municipal d’Aigües

973 53 20 05

Incidències i avaries (24 h)

900 10 05 38

Atenció al Client i reclamacions (8-21 h)

900 10 05 37

Comunicació de lectura (24 h)

900 81 61 01

A més a més d’aplicar les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries, en els vestíbuls –
espais d’atenció no podrà haver-hi més de dues persones simultàniament, i es garantirà la distància
mínima d’1,5 metres entre els ciutadans i els empleats.

3.5. Centres de treball on se suspenen les activitats adreçades al públic i l’atenció al públic.

· Biblioteca Josep Finestres.
· Conservatori de Música – Escola de Música
· Escola de Teatre La Caserna
· Equipaments esportius (piscina coberta, camp de futbol, pavellons, zona skate i pàdel)

Els empleats romandran al centre de treball i les tasques a realitzar es concretaran en la readaptació
funcional del personal afectat.

3.6. Altres Recomanacions
S’aconsella seguir les indicacions de la Generalitat de Catalunya pel SARS-COV2.
Es recorda que es troben suspeses o ajornades les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que
impliquin una concentració superior a 1.000 persones. En els casos en què aquestes activitats es
desenvolupin en espais amb aforament inferiors a les 1.000 persones, es podran celebrar únicament si
només s’ocupa un terç de l’aforament màxim autoritzat, amb l’objectiu de garantir un espai de separació
adequat entre els participants.
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Se suspenen les activitats i també l’atenció al públic presencial als següents equipaments:
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973 53 08 13
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Biblioteca Josep Finestres

Aquestes mesures de restricció s’apliquen a espectacles públics, recreatius i d’oci, activitats culturals,
religioses o similars, amb independència que siguin ofertes per un titular, explotador o organitzador públic
o privat.
Aquestes mesures, així com d’altres que es puguin adoptar, s’hauran d’adequar a l’evolució de l’epidèmia i
s’atendran, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius de les autoritats sanitàries i de l’evolució del pla
d’emergències PROCICAT.
Trobareu tota la informació actualitzada
http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus.
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2020-0088 Data: 12/03/2020

Ho mana i signa el Paer en cap, Sr. Ramon Augé i Gené, a la ciutat de Cervera.

