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El Mirador serà un dels equipaments que començaran a oferir atenció presencial si
dilluns 25 de maig Castellar entra a la Fase 1 de desconfinament.

Castellar es prepara per a l’inici de la Fase 1 amb l’obertura
presencial de l’atenció ciutadana i l’ampliació de terrasses

Dijous 21 de maig de 2020

L’Ajuntament de Castellar del Vallès està ultimant diverses mesures que podrien
posar-se en marxa el proper dilluns, 25 de maig, en cas que la població entri a la
Fase 1 de desconfinament. Entre d’altres, ja es pot confirmar la reobertura
presencial amb cita prèvia de  diversos serveis d’atenció ciutadana i l’ampliació de
superfícies de terrassa de bars i restaurants.

Atenció ciutadana: obre el SAC d’El Mirador i el Servei Local d’Ocupació de
l’Espai Tolrà

Si Castellar entra a la Fase 1, dilluns obrirà el Servei d’Atenció Ciutadana d’El
Mirador. Atesa la situació d’emergència sanitària, per accedir al servei serà
necessària visita concertada prèviament, que es podrà demanar per Internet a
www.castellarvalles.cat/citapreviasac, al telèfon 937144040 o també presencialment
al mateix edifici d’El Mirador. L’horari d’atenció serà de dilluns a divendres, de
8.30 a 14.30 h.

Dilluns 25 de maig també es posarà en marxa a El Mirador l’Oficina municipal de la
COVID-19, que centralitzarà presencialment l'assessorament i tramitació en els
àmbits de l’habitatge i l’activitat econòmica. L'horari d'atenció serà de dilluns a
divendres, de 9 a 14 h, amb visites concertades cada 30 minuts que s’hauran de
sol·licitar prèviament a partir de demà divendres, 22 de maig, a
www.castellarvalles.cat/citaprevia, al telèfon 937144040 o a l’edifici d’El Mirador.

D’altra banda, l’Espai Tolrà també anirà obrint progressivament l’atenció presencial
de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones. De moment, ja s’ha confirmat la
reobertura del Servei Local d’Ocupació, que també funcionarà mitjançant el sistema
de visita concertada. Aquest servei estarà obert presencialment els dimarts i els
dijous, de 9 a 13.30 h. La cita prèvia es podrà demanar al portal
www.castellarvalles.cat/citapreviaslo, també per telèfon al 937144040 i
presencialment a les dependències de l’Espai Tolrà.

Des de l’Ajuntament  es demana als usuaris d’aquests serveis que acudeixin a les
dependències municipals que ho facin amb mascareta, ja que és d’ús obligatori, i
amb el DNI.
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Tant els serveis d’atenció ciutadana que comencen a oferir atenció presencial com
els que encara no ho fan continuaran mantenint oberts el canal telefònic i el
telemàtic. Cal recordar que aquesta setmana també ha arrencat l’atenció presencial a
la Biblioteca Antoni Tort i a l’Arxiu Municipal.

D’altra banda, la Regidoria d’Esports treballa en l’aplicació dels protocols per a la
reobertura d’alguns equipaments esportius a l’aire lliure, com són les pistes
d’atletisme i les instal·lacions de tennis, pàdel i bitlles catalanes.

Ampliació de terrasses de bars i restaurants i ajuts al pagament de la taxa
d’ocupació de la via pública

També coincidint amb la posada en marxa de la Fase 1, es reobriran les terrasses a
l’aire lliure dels establiments de bars i restauració amb l’aplicació de restriccions i
mesures d’higiene i seguretat. Davant aquest nou escenari, l’Ajuntament ha ofert a
bars i restaurants la possibilitat de duplicar sense cost l’espai disponible per a
terrasses amb l’objectiu que es puguin complir l’ocupació màxima del 50% de les
taules i la distància de 2 metres entre elles.

Aquests dies, els serveis d’urbanisme, via pública i la Policia Local treballen en
l’adaptació i delimitació dels espais de terrasses que s’ampliaran tant al carrer amb
l’ocupació de places d’aparcament com en els parcs urbans.

L’Ajuntament preveu a més l’aprovació d’uns ajuts per tal de subvencionar la taxa
d’ocupació de la via pública per a terrasses de bars i restaurant al 100% pel que fa al
període d’estiu i al 50% per al període d’hivern.

De les prop de 90 activitats de bars i restaurants registrades al municipi, al voltant
del 50% disposen de terrasses a l’espai públic. Està previst que en aquesta fase una
trentena d’establiments obrin i ampliïn les seves terrasses.
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