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Terrassa aplica la gratuïtat de la
zona blava i limita l'accés als parcs
infantils
També s'estan esudiant bonificacions fiscals durant la crisi del coronavirus
L'Ajuntament de Terrassa ha tirat endavant noves mesures per prevenir, encara més, els
contagis pel coronaviurs. Així, el govern local ha acordat aquest dissabte el tancament i la gratuïtat
de la zona blava fins el 29 de març. També es limitarà l'accés a les zones de jocs infantils i s'estan
estudiant bonificacions fiscals per ajudar a pal·liar l'impacte que aquesta emergència està causant
entre comerç, empreses i autònoms.
Aquestes decisions s'han pres en el marc del Comitè de seguiment d'emergència reunit aquest
matí a l'Ajuntament de Terrassa i presidit per l'alcalde, Jordi Ballart, per analitzar la situació creada
pel Coronavirus a la ciutat, que des d'ahir té activada la fase d'Emergència-1 del Pla
d'Emergència Municipal.

? CORONAVIRUS
Avui noves mesures a #Terrassa
(https://twitter.com/hashtag/Terrassa?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) :
?? Tancament i gratuïtat zona blava
? Limitacions d'accés a zones de jocs infantils
? Estudi de mesures i bonificacions fiscals
La màxima prioritat és salut persones, reduir pressió sistema sanitari i garantir serveis bàsics.
pic.twitter.com/PrcZ3pr8z8 (https://t.co/PrcZ3pr8z8)
? Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) March 14, 2020
(https://twitter.com/jordi_ballart/status/1238883236069158913?ref_src=twsrc%5Etfw)
?El Govern municipal analitzarà en les pròximes hores els efectes que pot tenir la declaració de
l'estat d'alarma per part del Govern de l'Estat. Totes les mesures preses a la ciutat fins ara poden
canviar en les pròximes hores en funció de les mesures que dicti el Govern de l'Estat en aplicació del
decret de l'estat d'alarma.
Les mesures arriben l'endmà que Jordi Ballart comparegués aquest divendres en roda de premsa
per decretar l'estat d'emergència a la ciutat pel coronavirus, on ja afecta a 12 pacients
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/72869/eleva/12/nombre/casos/coronavirus/terr
assa) . A més, el batlle ha anunciat un paquet de noves mesures a part de les ja anunciades el
dimecres, quan l'Ajuntament va anunciar l'activació del nivell d'alerta, un nivell per sota.
(https://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/72807/ajuntament/terrassa/decreta/alerta/sanit
aria/coronavirus/insta/ciutadania/evitar/contacte/presencial)
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