Comunicat de premsa
Terrassa, 26 d’abril de 2020

Posicionament de l’alcalde sobre l’autorització d’una
estona de passeig als infants menors de 14 anys
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, fa públic el següent posicionament sobre
l’autorització d’una estona de passeig als infants menors de 14 anys:
El Govern espanyol ha autoritzat, a partir d’aquest diumenge, que els infants
menors de 14 anys puguin sortir a passejar una hora cada dia, complint unes
normes fixades a l’ordre del Ministeri de Sanitat SND/370/2020, de 25 d’abril.
Aquestes normes, com ja ha passat altres vegades amb les decisions i
decrets del Govern espanyol, es publiquen amb insuficient antelació i generen
nombroses dificultats d’interpretació i d’aplicació efectiva, tant a la ciutadania
com a les altres administracions, entre les quals l’Ajuntament de Terrassa.
Com a alcalde de Terrassa, reclamo al Govern espanyol normes més clares i
més detallades, així com instruments per fer-les complir des dels ajuntaments.
La mateixa reclamació faig al Govern de la Generalitat: una coordinació i
col·laboració efectives amb els ajuntaments, a través dels diferents cossos
policials, per garantir al màxim que el desconfinament progressiu es porta a
terme correctament.
Al llarg de les primeres hores d’aquest diumenge hem detectat, a molts
carrers i espais públics de la nostra ciutat, nombrosos incompliments de les
normes i de les mínimes precaucions de prevenció aconsellades.
Des del Govern municipal entenem que moltes famílies tinguin moltes ganes
de sortir al carrer després de tantes setmanes de confinament als domicilis,
però per responsabilitat no podem romandre indiferents davant dels riscos
d’un desconfinament progressiu. El Govern municipal ja va posicionar-se en el
seu moment de manera favorable a què les persones menors d’edat
poguessin sortir als carrers, però amb totes les mesures sanitàries
convenients per prioritzar la salut i la seguretat. Tot i que la gran majoria de
famílies ha actuat amb sentit comú i responsabilitat i respectant el compliment
terrassa.cat
Servei de Premsa
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

de la normativa, insisteixo en la necessitat que tothom compleixi rigorosament
les normes fixades i que les sortides diàries a passejar es facin amb la
màxima prudència possible, per preservar la salut tant dels adults com dels
infants.
L’Ajuntament opta, en primera instància, per apel·lar a la responsabilitat i el
civisme de tothom, però en funció de l’evolució de la situació, de la gravetat
dels incompliments, de la desinformació provocada per normes confuses i de
la resposta de la ciutadania imposarà les sancions que corresponguin.
Ha costat molt arribar fins aquí i començar a contenir el coronavirus. Hem
pagat un preu molt alt. Demano a tothom que no ho espatllem en quatre dies,
perquè les conseqüències poden ser molt greus.

L’Ajuntament facilita a bars, restaurants i cafeteries que puguin reconvertir-se
temporalment i oferir serveis de menjar a domicili
El Govern municipal, dintre de l’estratègia que segueix per potenciar l’activitat
econòmica i donar el màxim suport possible en aquestes circumstàncies a empreses
i persones emprenedores, ofereix a tots els bars, restaurants i cafeteries de la ciutat
una fórmula molt senzilla i ràpida que els afavoreix si desitgen reconvertir-se
temporalment per donar serveis de menjar a domicili. Aquesta acció de promoció
econòmica en el sector de la restauració compta amb la col·laboració del Gremi
d’Hostaleria de Terrassa.
Per fer aquesta adaptació de l’activitat dels establiments, només cal fer un tràmit
molt
senzill
a
través
de
la
Seu
Electrònica:
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7856. Es tracta d’una «Declaració
responsable en matèria de salut alimentària», en la qual la persona titular d’un bar o
restaurant declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l'establiment i de
l'activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació
sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici d'aquesta
activitat.
A partir del formulari de declaració, l’Ajuntament disposarà d’informació sobre els
establiments de la ciutat que s’acullen a aquesta fórmula per tal de recuperar la seva
activitat a través del servei de menjar a domicili.
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Mentre continuï l’actual estat d’alarma, no caldrà fer cap tràmit més ni ampliar la
llicència de l’establiment.
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