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Ateses les mesures decretades per part del Govern de l'Estat Espanyol a 
conseqüència de l'emergència sanitària, social i econòmica causada per la Covid-
19 i en consideració i solidaritat amb el comerç local de Sant Quirze del Vallès 
davant la proximitat en el calendari de la Diada de Sant Jordi. I en exercici de les 
facultats que tinc atorgades legalment.

INFORMO

1.- La venda de roses i flors ornamentals està prohibida. Cap superfície comercial 
o establiment pot vendre roses, plantes o flors ornamentals fins a l'aixecament de 
les mesures decretades per l'Estat Espanyol i especialment durant la Diada de 
Sant Jordi, el proper 23 d'abril de 2020. Les floristeries del municipi s'han adherit a 
la celebració de la Diada de Sant Jordi prevista per al proper 23 de juliol i 
promoguda pels Gremis de llibreters i floristes de Catalunya, que es durà a terme 
tal i com està previst si les condicions sanitàries ho permeten.

2.- La venda de llibres en establiments comercials també està prohibida. Tan sols 
poden vendre llibres les papereries i les llibreries del municipi de Sant Quirze del 
Vallès sempre i quan els reparteixin a domicili. Les persones treballadores 
d'aquests comerços poden realitzar els repartiments de llibres sempre i quan  no 
presentin símptomes i compleixin estrictament les mesures d'higiene i seguretat: 
ús de mascaretes i guants, desinfecció periòdica de les mans.

Així faig públic aquest BAN al conjunt de la ciutadania de Sant Quirze del Vallès 
per al seu obligat compliment. Aquestes mesures mantindran la seva vigència 
mentre tinguin validesa les mesures de seguretat i confinament decretades per 
l'Estat Espanyol.

Sant Quirze del Vallès, a 21 d’abril de 2020
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