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Notícies
A l’Anoia Jove llancem la campanya ‘Jo em quedo a casa, i tu?’
El fet que les persones joves no siguin un col·lectiu de risc no significa que la situació no els afecti, ja
que poden ser portadores del virus i afectar a altres persones en situació de vulnerabilitat. Per això, si
tots ens quedem a casa, estem cuidant com a societat.
Dimarts, 31 de març de 2020

S'aproven mesures de restriccions a les activitats laborals no essencials
per la COVID-19
El Govern espanyol ha establert que els treballadors i les treballadores estaran en situació de permís
retribuït recuperable entre el 30 de març i el 9 d’abril, cosa que suposa que no han d’anar al seu centre
de treball, amb les excepcions dels serveis essencials i altres especificades en el document adjunt.
Dilluns, 30 de març de 2020

Els agents municipals de La Torre de Claramunt feliciten a en Marc Adin
pel seu 6è aniverari
Diisabte 28 de març, els agents van anar fins a casa d'en Marc Adín que celebrava els seus 6 anys, i
van fer sonar les sirenes del cotxe i li van posar una cançó d'aniversari com a detall per part de
l'Ajuntament per fer una mica més especial aquest dia que degut a la situació actual que estem vivint i al
confinament que ha provocat el coronavirus l'ha hagut de celebrar diferent.

Dilluns, 30 de març de 2020

L'Ajuntament vol agraïr l'esforç que estan fent els comerços del Municipi
per mantenir obertes les portes

#joemquedoacasa
Divendres, 27 de març de 2020

?Treballes en la cura de gent gran?
La situació actual està afectant, entre altres, a les persones que treballen en la cura de les persones
grans en les seves llars. Les situacions en les que es poden trobar són diverses i des del departament
del SOC ens informen de les diferents vies per poder resoldre dubtes al respecte.
Divendres, 27 de març de 2020

Targetes moneder de beques menjador repartides a tots els alumnes
beneficiaris de l'ajut.
Aquest dilluns a la tarda, els agents muncipals de La Torre de Claramunt, van repartir les targetes
moneder de beques menjador que l'Ajuntament i el departament de serveis social del consell comarcal,
amb la col·laboració del Departament d’Educació han pogut oferir per garantir el dret bàsic d’alimentació
dels infants que es troben en situació de vulnerabilitat i es troben afectats pel tancament dels centres
educatius, tal i com estableix el Reial decret 7/2020.

Dijous, 26 de març de 2020

Protocol a seguir amb el servei porta a porta arran del COVID-19
La recollida dels residus domèstics i comercials, mitjançant el PaP, es considera un servei essencial que
queda garantit tot i la situació actual.
Seguint els protocols establerts en el cas dels residus, cal seguir el Protocol per a positius i
recomanacions pel PaP arran del COVID-19.
Dijous, 26 de març de 2020

Mesures econòmiques per reduir l’impacte socio- econòmic de la crisi
sanitària del COVID-19 .
mesures econòmiques aprovades per l’Alcaldia i en Junta de Govern per reduir l’impacte socioeconòmic de la crisi sanitària del COVID-19 .
Aquestes mesures econòmiques estaran destinades a protegir la ciutadania i les empreses i comerços

locals davant els perjudicis que està provocant la crisi sanitària del coronavirus.
Dimecres, 25 de març de 2020

Nou DECRET de mesures urgents per fer front a l’impacte economic I
social del COVID-19,
Per part del govern de l’Estat s’ha aprovat el Reial Decret-Llein8/2020 de mesures urgents per fer front
a l’impacte economic I social del COVID-19, on s’aproven diverses mesures economiques I socials entre
les que destaquen:
-

Garantia del subministrament d’aigua de energía a consumidors vulnerables.
Caràcter preferent del treball a distància.
Dret a l’adaptació de l’horari i jornada de treball.
Moratòria en el deute hipotecari per a persones vulnerables socialment.
Prestació extraordinària de l’atur
Mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal de l’activitat per evitar acomiadaments.

Podeu consultar l’enllaç a: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
Dimecres, 18 de març de 2020

Resolució sobre mesures adoptades pels empleats municipals i
prestació serveis essencials a l'Ajuntament
Dimarts, 17 de març de 2020

Assessorament del Servei de Consum sobre algunes de les mesures
urgents extraordinàries dictades pel Govern per fer front a l'impacte
econòmic i social del COVID-19
Dimarts, 17 de març de 2020

L'Ajuntament de La Torre de Claramunt està adherit al servei de l'Oficina Provincial al consumidor
(OPIC), de la Diputació de Barcelona.
Aquest Servei ofereix assessorament sobre algunes de les mesures urgents extraordinàries dictades pel
Govern per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
Si necessiteu informació sobre:
- Subministraments bàsics (Prohibició de talls de llum, aigua o gas; Pròrroga terminis del bo social,
garantía de subministrament d'aigua i energía a consumidors vulnerables)
- Telecomunicacions (Prohibició de canvi de compañía de telefonía, prohibició a les companyies de
telefonia de fer campanyes publicitàries relacionades amb la portabilitat del Servei d'interent, aturada de
qualsevol portabilitat en curs, …)
- Moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries dels col.lectius especialmente vulnerables
- Termini de devolució de productes i del dret de desistiment
envieu un mail a torre@diba.cat i us posarem en contacte amb els tècnics de consum de la
Diputació de Barcelona

Ban movilitat en via pública
Diumenge, 15 de març de 2020

Noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció
pel coronavirus
Dissabte, 14 de març de 2020
Les noves mesures publicades entre ahir al vespre i avui 14 de març .
Tota la infromació i actualitzada la podeu trobar a GENCAT.CAT https://web.gencat.cat/ca/coronavirus

L'Ajuntament demana col.laboració ciutadana per evitar contagis.
CORONAVIRUS
Divendres, 13 de març de 2020
El personal administratiu de l'Ajuntament (OAC, Jutjat de Pau, Serveis Socials, …) treballaran a porta
tancada, fins a nou avís.
Donada la situació geogràfica de La Torre de Claramunt, tan propera a la zona de confinament de la
Conca d'Òdena, com a mesura preventiva, l'Ajuntament només atendrà als ciutadans via telefònica (
93 8010329) o per correu electrònic (torre@diba.cat) per evitar al màxim els possibles contagis. Si no
podem donar tràmit a les vostres peticions, us atendrem de manera presencial amb cita prèvia.
INFORMEN que el CAP SALUT de La Torre segueix obert, però la Generalitat de Catalunya recomana
en la mesura del possible quedar-se a casa per no saturar els espai sanitaris .
Abans de personar-vos al consultori mèdic, contacteu amb el telèfon gratuït 061 per consultes
mèdiques, també podeu telefonar al 012 de la Generalitat que funcionarà durant tot el cap de setmana
si teniu altres consultes (no mèdiques).

S' aconsella només creure la informació que us arriba de fonts oficials (administracions públiques).
Des de l'Ajuntament demanem la col.laboració de la ciutadania i seguir les instruccions de la Generalitat
de Catalunya. Accediu a http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici i no dubteu que us anirem informant
adequadament si cal prendre altres mesures al nostre territori.

Recollida de la fracció orgànica posposada a diumenge
Divendres, 13 de març de 2020

Clausurats els centres educatius del Municipi
Dijous, 12 de març de 2020

Activitats pel 8 de març, Dia Internacional de la Dona
Dilluns, 9 de març de 2020
Un any més, La Torre de Claramunt es va sumar a la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de
la Dona, amb tot un seguit d'activitats que es van dur a terme ahir diumenge amb gran èxit de
participació.

El proper 15 de març s'inicia el període de prohibició d'encendre foc
Dilluns, 9 de març de 2020
Del 15 de març al 15 d'octubre no es pot fer foc als terrenys forestals .

CTT La Torre, passen a PRIMERA!!
Dilluns, 9 de març de 2020
CTT LA TORRE DE CLARAMUNT 6 - VIC TT 0.
Victòria clara davant un fluix rival que ratifica la fantàstica temporada regular realitzada per l'equip de
segona “A” que ha aconseguit l'ascens directe a la primera categoria provincial quedant tres jornades
per disputar.

