Considerant la Resolució d'11 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública, per la qual s'acorden mesures excepcionals per a esdeveniments de competició
professional esportiva a la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi pel
Covid-19.
Considerant la Resolució d'11 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública, per la qual s'acorden mesures excepcionals per a esdeveniments festius i de
concentració de persones, a la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi pel
Covid-19.
Considerant la Resolució de 12 de març de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública per la qual s'acorden mesures excepcionals en relació amb els centres d'oci
especialitzats d'atenció a persones majors (CEAM), clubs socials de jubilats, llars del
pensionista o semblants, tots ells de qualsevol titularitat, l'objectiu dels quals siga cultural o
d'oci, per a limitar la propagació i contagi pel COVID-19,
Fent ús de les competències que l'article 21 de la Llei 7/1.985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i l'article 41 del Reial Decret 2.568/1.986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
atribuïxen a esta Alcaldia,
RESOLC,
PRIMER.- Comunicar a través de Ban Municipal el deure de compliment del Decret 4/2020, de
10 de març, del President de la Generalitat, pel qual es suspén i s'ajorna la celebració de les
festes de les Falles a la Comunitat Valenciana, i la Resolució d'11 de març de 2020, de la
consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures excepcionals per a
esdeveniments festius i de concentració de persones, a la Comunitat Valenciana, per a limitar
la propagació i el contagi pel Covid-19 de manera que s'indique:
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Considerant la 1a Circular als Ajuntaments de l'Agència de Seguretat i Emergències, i en el
marc de les actuacions extraordinàries amb motiu de l'epidèmia ocasionada pel COVID-19, i
com a continuació del que establix el Decret 4/2020, de 10 de març, per la qual s'han remés
recomanacions a aplicar pels Ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a previndre les
conseqüències d'esta epidèmia.
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Considerant el Decret 4/2020, de 10 de març, del President de la Generalitat, pel qual es suspén
i s'ajorna la celebració de les festes de les Falles a la Comunitat Valenciana, i de la Magdalena
en Castelló.
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RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Les competicions o partits de caràcter professional no podran celebrar-se en l'àmbit
territorial de la Comunitat Valenciana més que a porta tancada i sense assistència de públic,
fins a nova resolució, en el moment en què es valore que la disminució del risc sanitari
justifique deixar-la sense efecte o reduir el seu abast.
TERCER.- Comunicar a través de ban Municipal el deure de compliment de la Resolució de
12 de març de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual s'acorden
mesures excepcionals en relació amb els centres d'oci especialitzats d'atenció a persones
majors (CEAM), clubs socials de jubilats, llars del pensionista o semblants, tots ells de
qualsevol titularitat, l'objectiu dels quals siga cultural o d'oci, per a limitar la propagació i
contagi pel COVID-19, que es concreten en les següents mesures de caràcter preventiu:
Suspendre l'activitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana relativa a centres d'oci
especialitzats d'atenció a majors (CEAM), clubs socials de jubilats, llars del pensionista o
semblants, tots ells de qualsevol titularitat, l'objectiu del qual siga cultural o d'oci, per a
limitar la propagació i contagi del COVID-19.
QUART.- Addicionalment a allò que s'ha decretat en les resolucions esmentades, i en relació
amb les instal·lacions i servicis de gestió municipal, s'acorda:
1.- Suspendre els actes i esdeveniments de concurrència pública, esportius i lúdic festius en el
Municipi de Rafelbunyol, en tots els espais municipals, places i carrers, així com el tancament
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SEGON.- Comunicar a través de ban Municipal el deure de compliment de Resolució d'11 de
març de 202 de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures
excepcionals per a esdeveniments de competició professional esportiva a la Comunitat
Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi pel Covid-19, que es concreten en les
següents mesures de caràcter preventiu:

DECRET

Donada la circumstància de la suspensió del programa d'actes fallers, no s'ha decretat horari
especial de tancament per als casals fallers. Per tant, els horaris dels casals fallers queden
sotmesos a la regulació en vigor, en funció de la seua classificació i horaris de prolongació de
tancament ordinari durant la resta de l'any.
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En relació amb la mesura especial de suspensió i ajornament, en les dates previstes
en cada cas, de les festes de Falles que se celebren a la Comunitat Valenciana i de les festes
de la Magdalena que se celebren en Castelló de la Plana, es concreta que el seu abast inclou
tot tipus d'activitats d'alta concurrència de persones directament relacionades amb estes
celebracions, com ara la plantà, mascletades, castells de focs artificials, ofrenes, processons,
desfilades i cercaviles, carpes, concerts, revetles i festejos taurins. Esta mesura especial de
suspensió i ajornament de les referides celebracions es mantindrà fins que la situació
sanitària en relació amb el coronavirus Covid-19 permeta el seu reconsideració i modificació
o posar fi a la mateixa.

al públic dels instalacions esportives municipals, Poliesportiu Municipal i Poliesportiu Paco
Camarasa.
2.- Decretar el tancament al públic de l'Auditori Municipal, així com els següents espais de la
Casa de la Cultura: Saló d'Actes, Sala Multiusos, Sala d'Audiovisuals i Espai Actua.
3.-Decretar el tancament al públic de la sala d'estudis municipal i biblioteca municipal
4.- Suspensió de l'activitat a la llar dels jubilats i espais de persones majors de forma temporal.

7.- Revocar totes les autoritzacions pel que fa a l'ocupació d'espais públics atorgats a
associacions o altres entitats col·lectives anàlogues..

9- Atendre les úniques fonts oficials d'informació: Ministeri Sanitat i Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública; eludint qualsevol tipus de missatge alié a aquestes fonts.
10- Atendre els nous protocols d'autoprotecció personal, seguint les recomanacions d'higiene
fixades des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i el Ministeri.
11. El període i àmbit d’aplicació d’aquestes mesures comprén des del 13 de març al 31 de
març, i podrà modificar-se d’acord amb les recomanacions del Ministeri de Sanitat i la
Generalitat, inclosa la possibilitat d'ampliació de les mesures a altres centres o servicis
municipals.
12. Recomanar a les entitats privades que s’abstinguen d’organitzar durant aquest període
esdeveniments multitudinaris que puguen facilitar la propagació de la malaltia, tal com indiquen
les autoritats sanitàries.
13. Aconsellar a la població, especialment a la considerada d’alt risc, que seguisquen les
recomanacions i les instruccions de les autoritats sanitàries.
14. Sol·licitar de la població que només s'informe través de mitjans oficials i que evite la
proliferació de notícies falses.
QUINT.- Procedir a la publicació de la present resolució per mitjà d'edictes en el tauler
d'edictes digital de la seu electrònica de l'Ajuntament de Rafelbunyol.
SEXT.- Procedir a la publicació en la web municipal del contingut de les resolucions dictades
per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

DECRET

8.- Revocar totes les autoritzacions pel que fa a la cessió d'espais municipals tancats.
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6- Ordenar al personal de neteja, la neteja extraordinària de parcs infantils, bancs, espais públics
i intal·lacions municipals amb productes antivírics.

Número: 2020-0345 Data: 12/03/2020

5- Coordinar amb la Residencia de Majors de Rafelbunyol el Protocol d’actuacions en la
mateixa que restringeix totalment de forma temporal les entrades a personal extern de la
residencia.

SÈPTIM.- Notificar la present resolució a aquelles entitats especialment interessades per al seu
coneixement i compliment estricte de les Resolucions esmentades.
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DECRET

Ho mana i firma el Sr. Alcalde President a Rafelbunyol en data la firma electrònica.

