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Exp.: SANITAT. Covid19. Coronavirus
Núm.: 84/2020

BAN
II Mesures COVID-19
Vista l'epidèmia ocasionada per la propagació del virus COVID-19 per la seua facilitat de contagi,
seguint les recomanacions marcades per l'Organització Mundial de la Salut, el Ministeri de Sanitat, i la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, exigint tal situació excepcional l'adopció de mesures
extraordinàries i de caràcter temporal amb la finalitat de reduir el risc d'exposició i transmissió del
virus.
Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
Vist el Pla de Contingència municipal de Benifairó de les Valls elaborat amb motiu de l’actual situació
sanitària en la comunitat valenciana ocasionada pel COVID-19.
Ateses les circulars remeses per l'Agència Valenciana de Seguretat i Emergències, dirigides als
Ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a previndre les conseqüències de l'epidèmia ocasionada
pel COVID-19.
Des de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls s’ha acordat l’adopció de les següents mesures amb
caràcter complementari i subsidiari a les dictades per les autoritats sanitàries competents.
II MESURES COVID19
1.

EDIFICIS I ESPAIS MUNICIPALS


2.

Ajuntament: tancament al públic.

SERVEIS MUNICIPALS.

 AJUNTAMENT. Activació del Pla de Contingència d’Administració Pública i Serveis
d'atenció al ciutadà, que comporta la prestació de serveis mínims:
i. Es suspèn l’atenció presencial a les oficines municipals.
ii. El serveis es continuaran prestant telefònicament
telemàticament (www.benifairovalls.com).

(96.260.09.37)

i

iii. Suspensió dels plens municipals. En concret es suspèn el Ple ordinari previst
per al dia 16 de març de 2020.
Fer públic el present Ban d’Alcaldia a través de la web municipal, xarxes socials i taulers d’informació
municipal.
Benifairó de les Valls, 15 de març de 2020.
L’alcalde,
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer
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