AJUNTAMENT DE SANT MATEU
BAN D’ALCALDIA
L’Ajuntament de Sant Mateu informa:
1. Tots els espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i
establiments públics subjectes a la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la
Generalitat, quedaran suspesos i sense funcionament des de les 00.00 hores de
dissabte 14 de març de 2020 per un termini de 15 dies sense perjudici de la seva
renovació.
Aquesta mesura afecta tots els espectacles, activitats i establiments contemplats en
el Catàleg de l'annex de la referida Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la
Generalitat. En particular, aquesta mesura afecta:
-Els espectacles i activitats en via pública i en espais oberts, inclosos els festivals de
gran aforament.
-Els espectacles i activitats extraordinaris, tant a aquells que suposin un increment
de risc com als que no.
-Les proves esportives l'autorització competeixi als Ajuntaments com a
l'Administració Autonòmica d'acord amb els articles 7 i 8 de la Llei 14/2010, de 3 de
desembre, de la Generalitat.
-Els cinemes, teatres i establiments amb butaques
-Les discoteques, sales de festa, sales de ball i pubs.
-Els bars, restaurants i cafeteries.
-Els espectacles taurins en plaça de bous, celebracions de bous al carrer i
espectacles amb animals.
-Els establiments on es realitzen activitats de joc i d'atzar.
-Les activitats organitzades per a persones menors d'edat i per a persones majors de
65 anys.
-Els gimnasos, piscines i establiments on es desenvolupen activitats esportives.
-Els altres espectacles, activitats i establiments que preveu la normativa
d'espectacles.
2. L’Ajuntament de Sant Mateu ha declarat SUSPESES TOTES LES ACTIVITATS
PROGRAMADES en tots els ESPAIS MUNICIPALS.
3. Es procedeix al TANCAMENT TEMPORAL dels següents EQUIPAMENTS
MUNICIPALS:
-UNITAT DE RESPIR
-LLAR DELS JUBILATS I EDIFICI SOCIAL
-AUDITORI MUNICIPAL
-BIBLIOTECA MUNICIPAL
-BANYS PÚBLICS
Carrer del Historiador Betí, 6. 12170. SANT MATEU ( Castelló) Tel.: 964 416 171. FAX: 964 416 129
infoajuntament@santmateu.com

www.santmateu.com

AJUNTAMENT DE SANT MATEU
-INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
-COL·LECCIONS MUSEOGRÀFIQUES
-OFICINA DE TURISME
-LOCAL SOCIAL DEL CARRER LA CORT
-ESGLÉSIA DE L’ERMITORI DE LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS
4. La Conselleria d’Educació ha suspès l’activitat educativa i formativa als centres
educatius de tota la Comunitat Valenciana des del dilluns 16 de març. Igualment
s’adoptaran les mateixes mesures en els centres educatius dependents de
l’Ajuntament de Sant Mateu (Escola Infantil, Escola Permanent d’Adults)
5. Es prohibeixen les vetlles de persones mortes per coronavirus en instal·lacions
públiques i privades.
6. La Parròquia de Sant Mateu comunica que en els pròxims 15 dies queden
suspeses les misses a l’església arxiprestal, i que les mises a les monges seran
exclusivament per a la comunitat religiosa i no podrà entrar públic. També s’han
suspès les catequesis parroquials.
7. Per motius de seguretat només es permetrà l’accés a la vegada a l’interior de les
OFICINES MUNICIPALS de dues persones alienes al personal municipal. Una
vegada estiguen a l’interior cal guardar una distància d’1 metre amb el mostrador i
entre persones, i de no ser absolutament necessari, no es permet posar les mans
sobre el mostrador.
Els dissabtes no hi haurà atenció al públic.
8. S’avisa que es deixe d’utilitzar el sistema de paqueteria del CITYPAQ i AMAZON
LOCKER de l’Edifici Social. Totes les persones que tinguen paquets pendents
d’entrega poden cridar a la policía local.
9. El Circuit Btt Muntanyes de Castelló ha ajornat la prova de Sant Mateu
programada per al 4 d’abril, a l’espera d’assignar noves dates per a la seua
realització.
10. L’Escola Comarcal de Música José Ferreres Granell ha suspès les seues
classes.
11. La Banda de Música Santa Cecília de Sant Mateu ha suspès els assajos.
12. El Grup de Danses i el Grup de Danses Infantil han suspès els seus assajos.
13. El Grup de Bombos i Tambors ha suspès els seus assajos.
14. La Coral “Cors del Maestrat” ha suspès els seus assajos.
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15. ES RECOMANA A LES PERSONES MAJORS DE 65 ANYS I RESTA DE
GRUPS DE RISC QUE NO ISQUEN DE CASA SI NO ÉS IMPRESCINDIBLE.
16. El telèfon habilitat per a qualsevol dubte respecte al coronavirus és el 900 300
555.
Sant Mateu, a 13 de març de 2020
L’alcaldessa
Ana Besalduch Besalduch
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