
BAN
Joan Rotger Seguí, batle de l’Ajuntament de Selva,

FAIG SABER

D’acord amb les indicacions de la Conselleria de Salut i Consum i el Ministeri de Salut, Consum i Benestar Social, relacionades amb el

COVID-19 (Coronavirus) decret les següents mesures pel terme municipal de Selva: 

1. TANCAR els següents edificis municipals: 

- Totes les escoletes municipals de Selva, Caimari i Moscari. 

- Totes les instal·lacions esportives del terme municipal de Selva.

- Totes les biblioteques del terme municipal de Selva.

- Tots els locals de Gent Gran del municipi de Selva.

- Tots els parcs infantils del terme municipal de Selva.

- L'església vella de Caimari i l’església nova de Biniamar.

- El refugi Sa Comuna de Caimari,  Es Centre de Selva i el Casal municipal de ca ses Monges de Moscari. 

2. SUSPENDRE totes les activitats culturals, esportives, d’oci,  festives i/o lúdiques ja autoritzades i/o programades en els edificis

anteriorment esmentats, així com també es suspenen tots els mercats municipals i activitats de venda ambulant.

3. SUSPENDRE totes les autoritzacions atorgades per la utilització de material municipal.

4. RECOMANAR  que tant sols s’acudeixin a les oficines de l’Ajuntament en casos d’extrema i urgent necessitat, realitzant tots els

tràmits o consultes per via electrònica (www.ajselva.net) o telefònica (971 51 50 06).

5. SUSPENDRE tots els pagaments en efectiu de les taxes o imposts municipals, que s'hauran de realitzar mitjançant transferència

bancaria a través de caixers o oficines bancaries.

6. REITERAR que seguiu les recomanacions del Ministeri de Sanitat i de la Conselleria de Salut i Consum, en quant a la higiene i En cas

de que tengueu tossina, febre i/o dificultat respiratòria, telefonau al 061. No acudiu al centre de salut ni demaneu cita per mitjà del

Portal del Pacient ni de l’app de Cita Prèvia fins que no hàgiu telefonat al 061.

7. INFORMAR que des de la Delegació de Govern i des de Ports de les Illes Balears se’ns assegura l'abastament d’aliments, materials

sanitaris, etc.

8. La  VIGÈNCIA d’aquest Ban serà fins que les autoritats sanitàries aixequin la vigència de les mesures adoptades, o que es vagin

adoptant a causa de la pandèmia coronavirus (Covid-19). 

Selva, 13 de març de 2020

El batle 
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