Ajuntament de Vallbona de les Monges

ANNEX III - PLA EMERGÈNCIA MUNICIPAL
Actuacions específiques:
- Recomanar mesures de prevenció per la població mitjançant bustiada, avisos en eBando,
grup de WhatsApp, pregons i cartells anunciadors.
- Comunicat l’activació del Pla d’emergència municipal de Vallbona de les Monges al CECAT
(Protecció civil).
- Constituir el CECOPAL.
- Informar i posar en alerta als diferents responsables municipals i integrants de la corporació
municipal.
- Estar atents a la informació i avisos del CECAT.
- Establir mecanismes d’informació sobre la situació.
- Realitzar les tasques preventives que siguin necessàries.
Altres mesures adoptades:
.- Suspendre totes les activitats i esdeveniments de tot tipus, organitzats per l’Ajuntament,
fins a nou avís.
.- Ordenar el tancament de totes les dependències i instal·lacions municipals.
.- Informar de la situació de risc generada als establiments hotelers del municipi, per tal que
facin arribar als seus clients les mesures preventives que corresponguin.
.- Informar a la població del municipi de la situació de risc i de les mesures preventives
adoptades mitjançant la pàgina web i xarxes socials, així com avisos en Telegram, grup de
WhatsApp, pregons i cartells anunciadors, donant la màxima difusió, recordant a la població
que per a qualsevol consulta o aclariment poden trucar al 061 Salut Respon.
.- Aquestes mesures tenen efecte des de les 00:00h del dia 13.03.2020, quedant a l’espera de
les novetats que el CECAT i la Direcció General de Protecció Civil comuniquin respecte a
l’evolució del COVID-19, i adoptar en el seu cas, les mesures que corresponguin.
.- Declarar els serveis mínims a les dependències municipals, en horari de dilluns a divendres,
de 9h a 14h, i realitzant atenció telefònica i telemàtica
Mesures de prevenció per minimitzar els riscos de propagació i contagi del
Coronavirus (COVID-19) entre la ciutadania del municipi.
1. Equipaments municipals
Els únics equipaments que es mantindran oberts són els que ofereixen serveis bàsics (atenció
ciutadana i Consultori Mèdic).
Tancament de la majoria d’equipaments municipals:
- Esportius (zones esportives municipals...)
- Places i jardins
- Local Social
- Oficina de turisme
2. Serveis educatius
No escau.
3. Activitats municipals
Suspensió de totes les activitats organitzades per l’ajuntament, en espais tancats i a l’aire
lliure fins que s’aixequi l’estat d’alarma.
4. Activitats privades
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Recordatori del conjunt d’indicacions que ha emès el Ministeri de Salut i la Generalitat de
Catalunya a tota la ciutadania, per cadascuna de les fases de la desescalada.
En relació a la suspensió d’actes recreatius i d'oci, organitzats per entitats privades.
5. Cerimònies
Recordatori del conjunt d’indicacions que ha emès el Ministeri de Salut i la Generalitat de
Catalunya a tota la ciutadania, per cadascuna de les fases de la desescalada.
6. Guies per a la reducció del contagi pel coronavirus
Informar als diferents sectors d’activitats de les guies per a la reducció del contagi pel
coronavirus que publiquin el Ministeri de Salut i la Generalitat de Catalunya (PROCICAT).
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