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Ban de l’alcaldessa amb les mesures establertes per a la
gestió de la crisi ocasionada pel COVID- 19
Al ban es recullen les mesures adoptades pel Consistori gavanenc des de l’inici de
l’emergència sanitària

L’Ajuntament de Gavà ha emès un ban de l’alcaldessa, Raquel Sánchez, que recull el seguit
de mesures adoptades pel Consistori des de l’inici de la crisi ocasionada pel COVID-19,
segons les indicacions de les autoritats sanitàries i l’estat d’alerta decretat pel Govern
espanyol.
Així, s’anuncia la constitució del Comitè d’Emergències amb la finalitat de coordinar el
conjunt de serveis municipals i dirigir les diferents accions que cal dur a terme. Des de
l’inici d’aquesta situació, el Consistori ha anat prenent les mesures necessàries per protegir
la salut i la seguretat de la seva ciutadania, que han comportat l’adaptació en la prestació
dels serveis municipals i en l’activitat pública o administrativa, d’acord amb la legalitat.
Les diferents mesures s’han anat adaptant per respondre a la necessitat de racionalitzar els
recursos i els mitjans disponibles. Aquesta situació d’excepcionalitat i emergència ha exigit
una redistribució dels efectes materials i personals de l’Ajuntament amb la finalitat de dirigir
més recursos a les accions que directament han de contribuir a la protecció de la salut i la
seguretat. Tot plegat, amb l’objectiu de contribuir a la lluita contra la propagació de la
pandèmia i reduir els riscos sanitaris del seu personal i de la resta de la ciutadania.
En el ban s’especifiquen el conjunt de mesures acordades, i s’insta a la població de Gavà a
seguir-les estrictament, així com qualsevol altra indicació o normativa establerta per les
autoritats. També es recorda que l’incompliment pot comportar sancions. I s’insta la
ciutadania a seguir les indicacions de la Policia Municipal o de qualsevol altre cos de
seguretat.
L’alcaldessa agraeix l’esforç, la professionalitat i el sacrifici de tot el personal sanitari,
d’emergències i de serveis municipals. Un agraïment que fa extensiu al conjunt de la ciutadania
de Gavà per la seva col·laboració i compromís. També apel·la a la responsabilitat i fa una
crida a la calma i a seguir les instruccions de les autoritats sanitàries.

