Vist el Decret 4/ 2020, de 10 de març del president de la Generalitat,
pel qual se suspén 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, i fent ús de les facultats concedides
per l'article 124 de la Llei 7/ 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Regim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 14 de desembre, de
Mesures per a la Modernització del Govern Local,

PRIMER.-Acatar el que disposa en el Decret 4/2020, de 10 de març, del
president de la Generalitat, per la qual cosa queda suspesa la celebració de
Falles en la nostra població.
SEGON.-Deixar sense efecte, les autoritzacions relacionades amb
l’ocupació de la via pública, venda, tancament de carrers, disco-mòbils,
aprovació d’horari per a l’ús d’articles pirotècnics i qualsevol acte dins de la
celebració de la festivitat de les Falles 2020 de Villanueva de Castellón,
TERCER.-Agrair al món faller de Villanueva de Castellón i a tota la
ciutadania la seua comprensió i demana la seua col·laboració davant esta
situació d'Emergència de Salut Pública d'importància Internacional.
CINQUÉ.-Notificar la present resolució als interessats i donar compte al Ple
en la primera sessió que es celebre.
Villanueva de Castellón, a la data de la firma electrònica impresa al marge
esquerre.
Davant meu,
El Secretari general
Jose Antonio Momparler Ollmos
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Òscar Noguera Alberola, alcalde l’ajuntament de Villanueva de
Castellón, en ús de les atribucions que tinc conferides, adopte la present
resolució,
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