
AJUNTAMENT  DE PUIGPUNYENT            

BAN DE BATLIA

Toni Marí Enseñat, batle de Puigpunyent, 

SITUACIÓ DELS SERVEIS I COMERÇOS DEL MUNICIPI DE PUIGPUNYENT
AMB MOTIU DEL COVID-19

AJUNTAMENT.- 

Les oficines municipals  queden tancades al  públic per actuacions presencials.  es
podran fer tràmits i registres per seu electrònica, correu electrònic i per telèfon dins el
següent horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Els dijous romandrà tancat fins nou avís.

e-mail: ajuntament@ajpuigpunyent.net
Telf. 971614455

Excepcionalment  es  podran  realitzar  tràmits  presencials  urgents  i  de  manera
individual.

CENTRE DE SALUD.-

La Unitat Bàsica de Galilea, romandrà tancada fins nou avís.

La Unitat Bàsica de Puigpunyent, queda oberta en horari habitual. Es recomana que
abans d'acudir al centre, es telefoni al núm. 971147075.

CORREUS.- 

L'oficina de correus estarà oberta de dilluns a divendres en dies alterns. El proper dia
d'obertura serà divendres dia 20 de març. Per qualsevol informació podeu telefonar
al tel. 971424224.

RESIDUS- RECOLLIDA PORTA A PORTA -  PARC VERD

L’Ajuntament de Puigpunyent mantindrà el servei i els horaris de recollida porta a
porta de residus domèstics i del Parc Verd malgrat la declaració de l’estat d’alarma.
Es suspèn el servei de recollida de voluminosos i enderrocs baix demanda.  Tot i això,
es demana que es segueixin les següents pautes per mantenir l’ordre i la seguretat
en el servei:

Respecte a la recollida de residus domèstics porta a porta. 

1. S’han  de  respectar  els  horaris  de  recollida  com  fins  ara  seguint  el  calendari
setmanal.
2. S’han de separar i presentar correctament davant la façana de cada casa els
residus en les fraccions de paper-cartró, envasos de vidre, envasos lleugers, matèria
orgànica i  rebuig.  Sempre que sigui  possible recomanam que les bosses estiguin
tancades hermèticament. 
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Respecte  al  tractament  dels  residus  per  a  les  persones  confinades  a  casa  pel
coronavirus i situacions de risc o amb símptomes pendents d’estudi.

1. A  l’habitació  del  pacient  o  confinat  hi  ha  d’haver  un  poal  específic,
preferiblement amb tapa i amb pedal d’obertura que s’ha de recobrir amb
una bossa  de  plàstic  amb   tancament  hermètic.  El  material  d’un  sol  ús
utilitzat  per  la  persona  malalta  i  els  seus  cuidadors  (guants,  mocadors,
mascaretes…) i, qualsevol altre residu, s’ha de dipositar en aquesta bossa. La
bossa o bosses amb material contaminat s’han de tancar hermèticament i
introduir en una segona bossa que es pugui tancar també hermèticament i
s’ha  de  treure  el  dia  del  rebuig  o  s’ha  de  dur  al  parc  verd  a  la
compactadora del rebuig.  Està prohibit dipositar-la en altres fraccions de la
recollida separada (envasos, paper, vidre o orgànica).

El parc verd romandrà obert en horari habitual, de dilluns a divendres de 8:30 h a
11:30 h i de 16 a 19 h. Dissabtes de 9 a 14 hores i de 16 h a 19 h. Diumenges de 9 h a
14 h. 

Es recomana que només facin ús del parc verd aquelles persones que no disposen
de recollida selectiva porta a porta i només per a residus domèstics. S’ha d’evitar el
trasllat de trastos vells, mobles, electrodomèstics, etc. 

No podran romandre més de 3 persones al mateix temps dins el recinte. Esperau el
vostre torn i les indicacions de l’operari. 

Manteniu la distància de seguretat de 2 metres entre usuaris i l’operari. 

SERVEIS SOCIALS.- 

El  SAD, es durà a terme, amb les mesures de prevenció pertinents i d'acord amb
l'IMAS i la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

Les treballadores familiars també entraran en el  programa d'Ajuda a les Persones
que  no  es  puguin  desplaçar-se  per  adquirir  productes  de  primera  necessitat.
Tendran disponibilitat durant el matí i horabaixa per dur a terme aquest servei. 

Recordau  que  si  sou  persones  de  risc  i  precisau  de  l'ajuda  per  abastir-vos  de
productes de primera necessitat, aliments, medicaments, productes higiene.... hi ha
el servei de voluntaris per dur-vos-ho a casa. Podeu telefonar al telèfon 692688548 o
al e-mail: jaranda@ajpuigpunyent.net.

Si voleu formar part del servei de voluntaris, podeu apuntar-vos al telèfon o e-mail
abans esmentat.

BIBLIOTECA.-

Per tal d'evitar riscos, els terminis per a la devolució del llibres i dvd's prestats abans
de l'estat d'alarma, queden suspesos fins nou avís.

La biblioteca realitzarà préstecs de llibres i DVD's a domicili, no es podran retornar
fins  nou  avís.  El  contacte  es  vía  telèfon  971614185 o  e-mail
biblioteca@ajpuigpunyent.net. 
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MERCAT.-

Únicament queden autoritzades al mercats setmanal de Puigpunyent les paradetes
d’alimentació.

COMERÇOS OBERTS AL PÚBLIC.-

1.- SES COTXERIES, L'horari es de dilluns a divendres 9:00 h a 13.00 i de 16:30 h a 18:30
h i el dissabte de 9:00 h a 14:00 h, el seu telèfon es 971614102 / 629041136.
2.- S'ESTANC. L'horari es de: 7:30 h a 14:00 h i el telèfon es 971147025.
3.- SUPERMERCAT BIP BIP: L'horari es de: 9:00 h a 20:00 h i el telèfon es 971616792.
4.- FARMÀCIA BALAGUER: manté l'horari habitual i el seu telèfon es 971614192.

TRANSPORT.-

L'horari  del  bus  conexió  entre  Palma-Puigpunyent-Galilea  ha  sofert  modificación
durant l'estat d'alarma:

Aquesta informació pot variar en funció de l'evolució de la situació.

Puigpunyent, 18 de març de 2020
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