AJUNTAMENT DE LA NUCIA
AYUNTAMIENTO DE LA NUCIA

Aquesta Alcaldia a l'empara del que es disposa en els articles 21.1) e) i 84.1.a) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i així com en l'article 41 del Reial decret
2568/1986 de 28 de novembre pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, per mitjà del present BÀNDOL FA SABER el següent:
El Govern d'Espanya va decretar l'estat d'alarma a través del Reial decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19.
Les recomanacions i les directrius dels diferents organismes oficials han establit com a objectiu
primordial salvaguardar la salut dels veïns, a fi d'evitar la concentració nombrosa de persones amb
l'objectiu d'evitar l'expansió del COVID-19. Entre aqueixes directrius es troba la cancel·lació de les
Festes previstes donada la responsabilitat personal i el paper que juguen els Ajuntaments en
aquest procés de desescalada.
A la vista dels diferents indicadors i paràmetres examinats, davant els possibles riscos que
pogueren derivar-se, es fa urgent i necessària la adopció de mesures preventives, mentre no siga
declarada oficialment la finalització de la situació de crisi sanitària, mitjançant l'aprovació del Reial
decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a
fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Les festes patronals concentren una gran quantitat de persones en els diferents actes que
s'organitzen des d'aquest Ajuntament, incompatibles amb les recomanacions de les autoritats
sanitàries que aconsellen evitar la concentració massiva de persones.
A la vista de la situació extraordinària generada amb motiu de l'alarma sanitària per coronavirus, i
tenint en compte que la situació actual exigeix actuar amb cautela, així com l'adopció de mesures
responsables per garantir salvaguardar la salut pública, s'ha dictat Resolució de l'Alcaldia de data
16 de juliol de 2020 del tenor literal següent:
«De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local,
RESOLC
PRIMER. Suspendre la celebració dels festejos de les Festes Majors d’agost de 2020 en aquest
municipi, així com la suspensió de la totalitat de les activitats programades per a dits festejos,
motivat per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.»
El que es fa públic per a general coneixement.
L’ALCALDE
Sig.: Bernabé Cano García
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