Ajuntament de Benimodo

FRANCISCO TERUEL MACHI ( 1 de 2 )
ALCALDE
Data Signatura : 15/03/2020
HASH: d7412d7e052b53bbf3900299f48d6e8a

Expedient: 264/2020
Assumpte: mesures COVID-19
Interessats: Població de Benimodo

DECRET D’ALCALDIA.
D. Francisco Teruel Machi, Alcalde-President de l’ajuntament de Benimodo,
en l’exercici de les potestats i competències que atorguen l’article 4, 21. 1 m ) i
81, de la llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Beses de Regim Local,
donats els següents

Segon: Des de la Generalitat s’han dictat, recentment diferents resolucions
ordenant mesures tendents a prevenir, limitar i combatre l’expansió del virus.
Tercer: En data 14 de març de 2020, va ser declarat l’estat d’emergència per
part del govern central. Publicant-se al BOE el “ Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” i entrant en vigor les
mesures en ell previstes des de el mateix moment de la seua publicació.
Aquesta situació afecta a tot l’Estat Espanyol, entre ells el municipi de
Benimodo.
Quart: Esta Alcaldia el divendres ja es van prendre diferents mesures per tal
d’evitar la propagació del virus al nostre Municipi com el tancament de l’escoleta
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Primer: Actualment la nostra societat es troba afectada per la propagació de la
pandèmia provocada per l’expansió del virus COVID-19, conegut com a
Coronavirus.
El 32 de gener de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS), va declarar
el brot COVID-19 com a Emergència de Salut Pública d’Importància
Internacional, promovent-se des de aquesta institució varies recomanacions a
l’efecte.
Des de l’aparició dels primers casos a la Comunitat Valenciana, la Generalitat
ha estat pendent de la situació creant la Mesa Interdepantamental per a la
Prevenció i Actuació davant el Coronavirus , encarregada de l’anàlisi de la
informació així com de la coordinació i el seguiment de les actuacions que
corresponguin a la Generalitat.

RESOLUCIO

Ana Maria Barbarroja Trescoli ( 2 de 2 )
SECRETARIA/INTERVENTORA
Data Signatura : 15/03/2020
HASH: 35dc9eead4fa701fd0e7ec959e4840ef

ANTECEDENTS DE FET:
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municipal, el col·legi, parcs i jardins, edificis públics, entre altres i suspenent tota
activitat que comportarà agrupacions de ciutadans.
No obstant, es considera necessari aprovar una nova resolució per tal de ferse’n ressò de les noves mesures introduïdes per Reial Decret que declara l’Estat
d’Emergència i fer-les arribar a tots els veïns del nostre municipi per al seu
coneixement i compliment i cal, a més aprovar les mesures que la seua aplicació
comporta per a les instal·lacions i els serveis municipals.

1. Limitació de la llibertat de circulació Tan sols es podrà circular per vies
d’ús públic (carreteres, avingudes, carrers, ....) per a:
Adquirir aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
-

Acudir a centres sanitaris.
Desplaçar-se al lloc de treball o entitats financeres.
Retorn a la residència habitual.
Cura a majors, menors, dependents o persones amb discapacitat o
especialment vulnerables.
Per causa de força major o situació de necessitat.
Altres causes anàlogues degudament justificades.
Repostar en gasolineres o estacions de servei.

No obstant, es podran tancar a la circulació carreteres o trams d’elles.
2. Tancament de locals comercials: Els establiments comercials sols
podran obrir i el personal tan sols podrà romandre-hi per a venda/adquisició
d’aliments i productes de primera necessitat, els quals no es podran
consumir en el propi establiment. En tot cas s’evitaran aglomeracions i es
Ajuntament de Benimodo
Plaça Major, 1, Benimodo. 46291 (València). Tel. 961818800. Fax: 962993496

Codi Validació: AP4XZZQMH5CHAFKHSHGKHDFRY | Verificació: https://benimodo.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 7

ESTAT D’ALARMA: Es trasllada i fa saber als ciutadans del municipi de
Benimodo que ens trobem en Estat d’Alarma, aprovat pel Govern d’Espanya.
Les noves mesures adoptades amb major incidència sobre els ciutadans són les
següents:

RESOLUCIO

Primer.- Aprovar, en el marc de la situació extraordinària en la que es troba la
nostra societat de prevenció i lluita contra l’expansió del virus COVID-19,
conegut com a Coronavirus, adient al conjunt de les mesures adoptades
anteriorment per al municipi de Benimodo, les següents mesures:
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Essent urgent adoptar diferents mesures aquesta Alcaldia acorda resoldre:

Ajuntament de Benimodo
controlarà que entre consumidors i empleats n’hi haja, al menys, 1 metre de
distància.
3. Assistència a llocs de culte i cerimònies civils o religioses, incloses
fúnebres: S’han d’evitar aglomeracions de persones, en funció de l’espai.
La distància entre les persones haurà de ser, almenys, d’1 metre.

En tot cas continuaran suspesos aquests serveis:
-

L’escoleta Municipal.
El tancament de la Biblioteca Municipal.
El tancament de l’auditori Municipal.
Instal·lacions esportives com piscina coberta poliesportiu, pistes de
pàdel, camp de futbol, etc.
El casino Republicà.
Col·legi públic Josep Gil Hervás.
El mercat ambulant celebrat els divendres.
Cementeri, excepte per als serveis necessaris per als soterraments i
empreses accessòries al servei (marmolistes, etc).
Locals de les Associacions de Veïns o espais destinats a assajos de la
Banda de Musica, Grup de danses de Benimodo, etc.
Així com locals municipals on es realitzen activitats provades com la
Xicalla o bé el bar del poliesportiu.

Tercer: L’ajuntament de Benimodo, continuarà el seu funcionament a
porta tancada, puguin fer tots els tràmits en la mesura del possible be
telefònicament o bé a traves de la seu electrònica o per correu electrònic.
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Segon: L’Alcaldia acorda mantenir tancats temporalment, fins nova ordre,
tot edifici municipal e instal·lació, suspendre tota activitat cultural, esportiva i
social, així com espectacles públics i festejos populars tant en espais oberts com
tancats. Amés s’acorda el tancament de parcs i jardins de la localitat, places i la
resta d’espais oberts a l’ús públic del municipi.

RESOLUCIO

Es por consultar el text íntegre de la declaració de l’Estat d’Alarma en tot
l’Estat Espanyol es pot consultar en el següent enllaç:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

Número: 2020-0134 Data: 15/03/2020

4. Suspensió dels terminis processals/judicials i administratius: Queda
suspès el còmput dels terminis judicials i administratius. També els terminis
de prescripció i caducitat. Es reprendrà a la finalització de la vigència de
l’Estat d’Alarma.
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Per tant es suspèn tota ATENCIÓ AL PÚBLIC a les dependències
municipals. Des de l’ajuntament es fa saber que queden suspesos tos els terminis
administratius.
Això no obstant, es recorda al tots els veïns la possibilitat d’accedir a la Seu
Electrònica (https://benimodo.sedelectronica.es/info.0). A més, n’hi ha la
possibilitat de fer ús dels següents correus electrònics:

629 05 43 46 (Policia Local)
En tot cas es mantindrà obert el Retén de la Policia Local. En quan està
destinat a vetllar per la seguretat i dels ciutadans i per l’atenció a situacions
urgents o d’emergència.
En estes instal·lacions municipals s’adoptaran quantes mesures resulten
necessàries perquè, tot mantenint l’atenció al públic, s’acompleixen les
recomanacions de la lluita contra l’expansió del virus: distàncies mínimes,
limitació d’aforament, augment de la higiene, ....
Quart: Ordenar el tancament de locals i no autorització de la realització
activitats de pública concurrència. Es trasllada i fa saber als ciutadans del
municipi de Benimodo que s’ha ordenat el tancament i cessament del
funcionament de les activitats que poden comportar la reunió/agrupació de
persones:
-

Tot tipus de Bars, Restaurants i altres locals/activitats d’hostaleria.
Tot tipus de Pubs, Discoteques i altres locals/activitats d‘espectacles i
recreació.
Tot tipus de festes, verbenes o parcs infantils, municipals o privats.
Se suspén tota activitat i programació, municipal o privada, Cultural o
d’Oci.
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96 181 88 00 (Oficines)
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I finalment, en el cas de situacions de dubte o d’emergència, també existeix la
possibilitat de contactar telefònicament:

Número: 2020-0134 Data: 15/03/2020

ajuntament@benimodo.es
flor.mendoza@benimodo.es
elena.mendoza@benimodo.es
serveis.socials@benimodo.es

Ajuntament de Benimodo
-

Se suspén tota activitat col·lectiva, municipal o privada, de Gimnàs,
Esports, ....

-

En tot cas haurà de estar tancat tot establiment al que no es puguen
respectar les mesures higièniques necessàries, així com la distància
mínima de seguretat d’1 metre entre les usuaris i aquells que presten els
serveis.

Esta mesura estarà en vigor fins que es resolga novament al respecte.

Setè: L’ATENCIÓ AL PÚBLIC al departament de Serveis Socials a
l’ajuntament de Benimodo es suspèn, no obstant la persona encarregada del
departament, realitzarà les gestions oportunes per als casos més urgents i en tot
cas previ contacte telefònic amb les persones necessitades i amb els seus
familiars, per tal de reduir al màxim situacions de risc de per persones majors
del municipi.
Octau: L’atenció Sanitària, continuarà realitzant-se amb normalitat al Centre
de Salut.

RESOLUCIO

Sisè: Queda autoritzat l’eixida al carrer d’animals de companyia, que en tot
cas hauran d’estar acompanyats per els seus propietaris i aquests hauran d’anar
previstos de l’oportuna documentació que acredite tal fet.
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Cinquè: L’Ajuntament ordena la prohibició de fes activitats al aire lliure tal
com córrer, ciclisme, entre d’altres.

Si presenten símptomes de coronavirus, els potencials pacients hauran de
telefonar al número gratuït 900 300 555 i NO acudir al centre d’atenció
primària.
D’altra banda queden prohibits, les vetles de persones mortes per
Coronavirus COVID-19, ja siga en instal·lacions públiques o privades.
Novè: Des de l’ajuntament de Benimodo es fan les següents recomanacions:
DELS HÀBITS DE CONDUCTA INDIVIDUAL: Es recorda als veïns que, en
la mesura de les possibilitats, s’ha de:
-

Evitar donar-se la ma en les salutacions de cortesia.
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Des de l’ajuntament es sol·licita que, no solament es vaja al Centre de Salut en
casos imprescindibles i urgents, evitant col·lapsar el sistema sanitari.

-

-

AJUST DELS HÀBITS COL·LECTIUS: Es recorda/reitera als veïns que:
-

En la mesura de les possibilitats, s’ha d’evitar la celebració de reunions
de varies persones i també els desplaçaments/intercanvi de persones de
diferents llocs.
En la mesura de les possibilitats, s’han de seguir les instruccions i hàbits
de conducta recomanats per les autoritats sanitàries.
S’han d’acomplir, escrupolosament, les ordres dictades per les autoritats
sanitàries.
S’ha d’evitar fer un ús excessiu i inapropiat dels mitjans sanitaris.
S’ha d’evitar caure en alarmes injustificades. Punts d’informació
contrastada:
Recomanacions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de
la
GV:
http://www.san.gva.es/documents/151311/8453889/Recomendaciones_co
ronavirus_val.pdf
Recomanacions del Ministerio de Sanidad, Consumo y Seguridad Social
del Govern d’Espanya:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertas
Actual/nCov-China/ciudadania.htm
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-

Reforçar la higiene de les mans, amb sabó o solucions hidroalcohòliques,
especialment després del contacte directe amb persones.
Evitar tocar ulls, nas o boca, si no hi ha neteja prèvia i adequada de les
mans. - Control de la tos: en cas de voler tossir, tossir sobre mocador,
colze o mànega.
No compartir begudes ni aliments comuns. Utilització de coberts
personals o d’un sol us.
En el cas de compartir ordinadors i teclats, vehicles o altres elements,
s'aplicaran les mesures de rentada de mans abans i després d'iniciar el
torn.
Mantenir en la mesura de les possibilitats la distància de seguretat
d’almenys 1 metre per a la interacció amb l'usuari, i que l'aforament
interior permeta garantir aquesta regla. (EN TOT CAS INTENTAR
COMPLIR AQUESTA MESURA A L’INTERIOR DE COMERÇOS
LOCALS COM FORNS, BANSC, TENDES DE VENDA
D’ALIMENTS, etc.)
Limitar les reunions i les visites, a les absolutament imprescindibles.
Fer ús de mitjans alternatius al desplaçament de persones (correu
electrònic, telèfon...)

RESOLUCIO

-
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Ajuntament de Benimodo
Com a ciutadans responsables i solidaris hem d’actuar amb, SENTIT
COMÚ, CIVISME i RESPONSABILITAT en tot moment i, en especial,
tenint en compte totes les advertències efectuades i aplicant-les als hàbits
quotidians.

L’Alcalde.

La Secretaria.

Fdo. Francisco Teruel Machi.

Fdo. Ana Maria Barbarroja Trescoli.

DOCUMENT FIRMAT ELECTRÓNICAMENT.
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En Benimodo a la data de la firma.

RESOLUCIO

Onze: Donar l’oportuna publicitat d’aquest decret a la població de
Benimodo, així com publicar-ho a la pagina web i al tauler d’anuncis
municipal.
Donar compte al Ple a la pròxima sessió.
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Desè: Finalment, mencionar que la Policia Local de Benimodo,
queda autoritzada per tal de prendre qualsevol mesura, per tal de garantir el
compliment del disposat al Reial Decret 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Podent sancionar i requerir la
identificació i comprovacions documentals i personals que es consideren
necessàries.

