b Va l l s

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

PLA DE CONTINGÈNCIA MUNICIPAL DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS, PLA DE CONTINGÈNCIA
DEL SERVEI DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM, DEL SERVEI DE POLICIA
LOCAL I D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I SERVEIS D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ I MESURES MÍNIMES
PREVENTIVES A NIVELL LABORAL PER A TOT EL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE
BENIFAIRÓ DE LES VALLS I CENTRES DE TREBALL DELS SERVEIS ESSENCIALS
(AJUNTAMENT)
AMB MOTIU DE L’ACTUAL SITUACIÓ SANITÀRIA EN LA COMUNITAT VALENCIANA
OCASIONADA PEL COVID-19
(aprovat per Resolució d’Alcaldia de 13/03/2020)
1. JUSTIFICACIÓ. OBJECTE I FINALITAT.
1. El present Pla de Contingència Municipal de Benifairó de les Valls s’aprova seguint la recomanació
de l'Agència de Seguretat i Emergències de la Generalitat Valenciana (Circular 1ª Ajuntaments
COVID-19 de data 11 de març de 2020).
2. La seua finalitat és definir els indicadors de vulnerabilitat i establir les mesures necessàries per a
garantir el funcionament dels serveis imprescindibles en el municipi de Benifairó de les Valls davant
d’una situació d’emergència provocada per la elevada taxa d’afectació del COVID-19 i d’aquesta
manera minimitzar l’alarma social i evitar la paralització del funcionament de la societat municipal.
2. VULNERABILITAT: GRUPS DE POBLACIÓ DE RISC.
Els grups de risc i de més transmissibilitat son aquells que es defineixen per les autoritats sanitàries
competents:


Majors de 60 anys.



Hipertensió arterial.



Diabetis.



Malalties cardiovasculars.



Malalties pulmonars cròniques.



Càncer.



Immunodeficiències.



Embaràs.

3. VULNERABILITAT: SERVEIS.
Davant una elevada taxa d'afectació del virus COVID-19, és previsible un elevat absentisme laboral
per malalties, aïllament, contenció o per a cuidar a familiars malalts que farà disminuir la productivitat
de les empreses i provocarà el tancament de negocis d’àmbit local.
Produïda aquesta situació resulta necessari assegurar els serveis imprescindibles per al funcionament
del municipi de Benifairó de les Valls i evitar la paralització de la societat municipal.
Es distingeixen, a nivell operatiu, tres tipologies de serveis imprescindibles per al funcionament de la
societat municipal:


Serveis de salut, seguretat i emergències:


Serveis sanitaris: consultori auxiliar, depenent de la Conselleria de Sanitat i Salut
Pública.
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Serveis de seguretat ciutadana: Guardia Civil (Quartell) i servei de policia local
municipal.



Serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvament i serveis de Protecció Civil:
Agència de Seguretat i Emergències de la Generalitat Valenciana i Consorci per al
Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i de Salvament de la província de València.

Subministraments bàsics i sanejament:


Producció, transport i distribució d'aigua: gestió directa per l’ajuntament de Benifairó
de les Valls i subministrament en alta a través del Consorci Concessionari d'Aigües
Xarxa d'abastiment de Camp de Morvedre. Fases I, II, III i IV.



Gas, electricitat, recursos energètics (combustibles): empreses distribuïdores
privades.



Aliments de primera necessitat: supermercat Mas i Mas, ubicat al carrer d'Antoni
Lázaro, 64.



Medicaments: Farmàcia ubicada al carrer Major, 24, 46511 Benifairó de les Valls.



Recollida de residus urbans, a través de la Mancomunitat de les Valls, empresa
concessionària Técnicas y Tratamientos Medioambientales, S,A. (TETMA).



Tractament de residus urbans. Planta tractament d’Algímia d’Alfara, a través del
consorci per a l'execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de les Zones III i
VIII (Àrea de Gestió 2), empresa concessionària Reciclados Palancia-Belcaire, S.L.
(RECIPLSASA).



Aigües residuals: gestió directa, depuradora EPSAR.

Altres serveis imprescindibles per al funcionament de la societat:


Finances:

ii. Caixer automátic Bankia ubicat al carrer Bon Succés, 47.


Comunicacions: oficina de correus, ubicada a la plaça de l’Ajuntament, 2.



Administració pública i serveis d'atenció al ciutadà:
i. Ajuntament de Benifairó de les Valls, ubicat a la plaça de l’Ajuntament, 1.
ii.

Mancomunitat de les Valls, ubicada a la plaça de l’Ajuntament, 2.



Educació: escola infantil “El Tabalet”, CEIP “L’Ermita” i IES “La Vall de Segó”.



Serveis Judicials: Jutjat de Pau de Benifairó de les Valls, ubicat a la plaça de
l’Ajuntament, 1.



Serveis Funeraris, tanatori la Vall de Segó, carretera Benifairó-Quart, número 10.

Per a tots aquests serveis els organismes responsables ja siguen d'àmbit públic o privat han d'establir
un pla de contingència amb les mesures necessàries per a garantir el seu funcionament, almenys en
situació de "serveis mínims".
A tal efecte s’haurà de facilitar a l’Ajuntament de Benifairó pels organismes responsables informació
sobre els pla de contingència i les mesures adoptades a nivell local per a garantir el seu
funcionament, almenys en situació de "serveis mínims".
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i. Oficina BBVA ubicada al carrer Jesús Balanza, 19.
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4. PLA DE CONTINGÈNCIA: SERVEI DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM DE
BENIFAIRÓ DE LES VALLS.


Nivell afectació davant situació emergència provocada per la elevada taxa d’afectació del
COVID-19: baixa.



Serveis mínims: sense restriccions en els serveis ordinaris.

5. PLA DE CONTINGÈNCIA: SERVEI DE POLICIA LOCAL.


Nivell afectació davant situació emergència provocada per la elevada taxa d’afectació del
COVID-19: alta.



Número d’efectius: 2.



Serveis mínims: atenció telefònica.



Mesures previstes: sense restriccions en els serveis ordinaris; es contemplen l’adopció de
mesures de reforçament necessàries.

6. PLA DE CONTINGÈNCIA: ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I SERVEIS D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ.


Nivell afectació davant situació emergència provocada per la elevada taxa d’afectació del
COVID-19: alta.



Número d’efectius: 5.



Serveis mínims: atenció telefònica i telemàtica.

7. MESURES MÍNIMES PREVENTIVES A NIVELL LABORAL PER A TOT EL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS I CENTRES DE TREBALL DELS SERVEIS
ESSENCIALS (AJUNTAMENT).


Es reduiran a les absolutament imprescindibles i necessàries per a garantir el funcionament
dels serveis municipals.



Es restringeix l'accés al personal no absolutament necessari a les sales i zones de reunió.

2. Suspensió de visites divulgatives, impartició/recepció de cursos, cessions de llocs de reunions a
altres organitzacions.
3. “Zones sensibles”: Es declaren "zones sensibles" per la proximitat i presència de més persones de
l'habitual, sent precís en elles accedir en condicions d'higiene individual i reforçar la freqüència de la
seua neteja i desinfecció, les següents:


Oficines municipals.

 Saló de Plens.
3. Higiene individual:


Evitar l'estrenyiment de mans en les salutacions de cortesia.



Llavat regular de mans.



Evitar tocar-se ulls, nas o boca si no hi ha rentada prèvia i adequada de les mans.



Control de la tos: en cas d'accés de tos, tossir sobre mocador, colze o mànega.



No compartir begudes ni aliments ni parament comú: utilització de parament personal o d'un
sol ús.
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1. Visites i reunions amb personal extern:
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En el cas de compartir ordinadors i teclats, s'aplicaran les mesures de rentada de mans abans
i després d'iniciar el torn.

4. En cas de presència de símptomes:


Avisar al responsable immediat.



En el cas d'estar en el lloc de treball, eixir del mateix seguint indicacions.



En el cas d'estar fora del lloc de treball contactar amb Sanitat a través del 900.300.555 i avisar
al responsable immediat.

5. Higiene col·lectiva:


Es reforça el servei de neteja de les dependències municipals.



Ventilar totes les dependències 2 o 3 vegades al dia.



Netejar les superfícies de banys i cuines amb lleixiu en dilució.

6. Accés al lloc de treball al començament de la jornada laboral:


Adoptar prèviament a la incorporació diària al treball, o després d'una eixida d'aquest, les
mesures esmentades d'higiene individual per a evitar riscos en el grup de treball, en particular
la rentada minuciosa de mans.

7. Teletreball:


Es posaran en marxa les mesures necessàries per a activar el teletreball per si fora necessari.

8. Horari d’atenció Ajuntament. Obert amb normalitat, si bé es prioritza la gestió telemàtica i telefònica,
per minimitzar l’atenció presencial a les oficines municipals.
En les oficines municipals amb atenció al públic s'activaran mesures per a assegurar la distància
necessària entre personal i usuaris/as.
Les mesures concretes en funció de la evolució de la epidèmia s’adoptaran per Ban d’Alcaldia amb la
finalitat de flexibilitzar l’adaptació de les mateixes a les circumstàncies concurrents i les
recomanacions de les autoritats sanitàries.
El Ban d’Alcaldia es farà públic a través de la web municipal, xarxes socials, Whatsapp i taulers
d’informació municipal.
9. VIGÈNCIA i PUBLICAT DEL PLA
El present Pla romandrà vigent fins que es declare el fi de l'epidèmia ocasionada per la propagació del
virus COVID-19 o s’acorde la seua derogació per Resolució de l’Alcadia.
Es publicarà a la web municipal i al Portal de Transparència per a general coneixement.
Benifairó de les Valls, 13 de març de 2020.
L’alcalde,
Antonio E. Sanfrancisco Meseguer
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8. MESURES CONCRETES A ADOPTAR. PUBLICITAT.

