D. FRANCISCO TERUEL MACHÍ
Alcalde de l’Ajuntament de Benimodo
FA SABER
El 31 de gener de 2020, l’organització Mundial de la Salut va declarar el
brot COVID-19 com a Emergència de Salut Pública d’Importància Internacional.
Des de l’aparició dels primers casos de persones infectades a la Comunitat
Valencia, la Generalitat ha estat pendent de l’Evolució de la situació. En aquest
sentit, el 9 de març es va crear i constituir la Mesa Interdepantamental per a la
prevenció i Actuació davant el Coronavirus, COVID- 19, encarregada de
l’anàlisi de la informació així com de la coordinació i el seguiment de les
actuacions que corresponen a la Generalitat, en el marc del Sistema Nacional
D’alerta Precoç i Resposta Ràpida (SICAS).
En compliment del DECRET 4/2020, de 10 de març, del president de la
Generalitat, pel qual se suspèn i s’ajorna la celebració de les festes de les falles
en la Comunitat Valenciana, i de la Magdalena a Castelló, i seguint les
recomanacions del ministeri de Sanitat d’evitar qualsevol esdeveniment
multitudinari en tot el territori espanyol.
Així pues, l’Alcaldia de conformitat amb la competència de l’article 21 de
la llei 7/1985 de Bases de Règim Local, que atorga la facultat per adoptar les
mesures necessàries i adequades en casos de risc greu.
DISPOSA
Primer.- Acatar en la seua totalitat el que disposa el DECRET 4/2020,
de 10 de març, del president de la Generalitat, pel qual se suspèn i s’ajorna la
celebració de les festes de les falles en la Comunitat Valenciana, inclosa la
nostra població, Benimodo.
Segon.- Revocar tota autorització concedida, per a la realització
d’activitats relacionades amb les Falles 2020 de Benimodo.
Tercer.- No autoritzar els actes sol·licitats per la falla LA TAFARRAETA,
per a la realització dels actes promoguts des de l’organització, tals com actes
pirotècnics, discomòbils, orquestres, i d’altres actes de la setmana fallera que
comporten concentració de veïns.
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AJUNTAMENT DE BENIMODO

Quart.- Queda ajornada la realització de qualsevol acte que implique
concentració de població, fins nova ordre o indicacions de les pertinents
autoritats sanitàries o del Govern Central.
Cinquè.- En tot cas des de l’Ajuntament de Benimodo, es donarà tot el
suport a les associacions afectades per aquestes mesures, no obstant s’han
pres respectant el principis de necessitat i proporcionalitat.
Sisè.- Seguir les instruccions i recomanacions del Ministeri de Sanitat.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActu
al/nCov-China/ciudadania.htm
I de la conselleria de sanitat.
http://www.san.gva.es/coronavirus
La Conselleria de Sanitat Valenciana ha habilitat el telèfon gratuït 900
300 555, per a tota aquella persona que presente símptomes com febre, tos,
mal de gola i/o problemes respiratoris i que hagen viatjat recentment a una
zona de risc o si han tingut contacte amb algú que haja a estat a eixos llocs.
Aquesta Alcaldia es posa a disposició de tot el veïnat de Benimodo per a
qualsevol consulta o necessitat, i demana la col·laboració de la població així
com comprensió de les mesures adoptades davant d’esta situació
d’Emergència de Salut Pública d’Importància Internacional.

En Benimodo, a 11 de març de 2020.

L’Alcalde.
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Francisco Teruel Machí.

