
  

  

  COMUNICAT OFICIAL 

 

Comunicat oficial sobre la situació de Coronavirus 

COVID-19 a Santa Eulàlia de Ronçana 

 

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, davant l’evolució de les mesures 

i recomanacions estipulades pel protocol PROCICAT activat per la Generalitat 

de Catalunya en fase d’emergència 1, comunica: 

Que l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania i les demés dependències de 

l’Ajuntament restringeixen totalment la seva atenció al públic. Així 

doncs, només s’atendran les consultes de manera online o telefònica i, si fos 

necessari, es donarà cita prèvia en casos puntuals. Aquesta mesura afecta a: 

- Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament 

- Serveis tècnics municipals 

- Jutjat de pau i registre civil 

- Serveis de benestar social 

- Punt Jove La Taka 

 

A més, la resta d’instal·lacions municipals resten del tot tancades al públic 

i es manté l’ajornament o suspensió d’activitats, també els seus respectius 

bars. 

Així mateix, també queden clausurats tots els parcs infantils. 

Aquestes mesures es fan extensives, pel moment, fins el 26 de març, tal 

com indica la resolució d’alcaldia amb totes aquestes instruccions. 

Tota persona que necessiti fer tràmits ordinaris a l’Ajuntament pot fer-ho 

a través del web www.ser.cat/ajuntament/pagina-tramits. Per a tràmits 

essencials es pot trucar al telèfon 93 844 80 25 o a través de ser@ser.cat 

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana vol fer una crida al sentit comú 

i a evitar, en la mesura del possible, les reunions multitudinàries de persones. 

També a seguir les indicacions del Departament de Salut en matèria 

d’higiene i prevenció. 

Pel moment encara no hi ha confirmació de cap cas conegut de coronavirus 

a Santa Eulàlia de Ronçana, per tant es vol transmetre un missatge de calma 

i recordar que aquestes mesures son totes de caire preventiu. 

L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana seguirà informant periòdicament i 

actualitzant la informació a través de la web i canals oficials. 

 

A Santa Eulàlia de Ronçana, 13 de març de 2020 (11:30h) 
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