Sònia Bruguera Diego, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de LA VALL DE
BOI,
FAIG SABER:
A partir d’aquest dilluns 11 de maig, a Catalunya les regions sanitàries Alt Pirineu,
Aran, Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona entren a la fase 1 del Pla per a la transició
cap a una nova normalitat.
Tot i que continuem en estat d’alerta, a partir d'avui l'Ajuntament i Patronat de
Turisme tornaran a prestar els serveis de 8 a 15 hores, de dilluns a divendres, per
cobrir el correcte funcionament dels serveis públics bàsics, amb la incorporació de la
brigada municipal per tal de garantir les activitats essencials com el servei d’aigua
clavegueram, l’enllumenat, serveis funeraris, seguretat pública (incloses actuacions de
disciplina urbanística), jutjat de Pau entre d’altres, per la qual cosa el personal
municipal adscrit a aquests serveis quedarà exceptuat del confinament.
Pel que fa al treball d’oficina, s’incorporen tots els treballadors de les diferents àrees,
tot i que es continuarà garantint el teletreball.
Les dependències municipals però restaran tancades al públic, garantint que tot el
veïnat tingui la possibilitat de contactar telefònica o telemàticament, i s’anunciarà amb
la col·locació de cartells en lloc visible a més d’anunciar-ho al taulell d'anuncis (ebando
i Vilaconnect).
Atès el comportament responsable, solidari i disciplinat de la població per tal d’evitar la
propagació i el risc de contagi del coronavirus, es fa una crida a la responsabilitat
social, de manera que podem avançar cap a l’objectiu de ser un municipi, net, sa i
segur de COVID-19, capaç de garantir la salut de la població i la seguretat com a
destinació.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

L’ALCALDESSA- PRESIDENTA,
LA VALL DE BOI, 11 de maig de 2020.

Passeig de Sant Feliu, 43 - 25527 Barruera - Tel. 973.694.018 - Fax 973.694.032 - NIF: P2505200B - E-mail:
ajuntament@vallboi.ddl.net

Codi Validació: 5JSC9LKYJ6SD5SJ299CZN7WKZ | Verificació: https://valldeboi.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1

Sonia Maria Bruguera Diego (1 de 1)
Alcaldessa
Data Signatura: 11/05/2020
HASH: c01f44d7697935fba5303ad47ab93c10

BAN D’ALCALDIA

