- Departament Covid 19 –

Dª. ANA ISABEL PEIRÓ CANET, Alcaldessa- Presidenta de L’AJUNTAMENT
DE XERESA (València), fent ús de les facultats que em confereix l’article 21 de la
Llei 7/85 de 2 d’Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 41 del
Reial Decret 2568/86 de 28 de Novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, front la
Conselleria de Sanitat comparec i mitjançant aquest escrit EXPOSE els següents
fets relacionats amb la situació de pandèmia de la Covid-19 i FORMULE les
RECLAMACIONS pertinents derivades d’aquests:
FETS
PRIMER.- El passat dimecres 22 de Juliol soc informada per l'Alcaldia d'un
altre municipi que podrien haver-hi tres persones confinades al municipi de
Xeresa, les quals després d’haver-se fet la prova PCR - Covid 19 - resultaren
positives.
Després d'investigar conjuntament amb el metge d'atenció primària i
responsable del centre mèdic de Xeresa, Dr. José Martin Clos, constatarem que a
estes persones els feren la prova PCR el dia 6 de Juliol, obtenint el resultat POSITIU
el 9 de Juliol i traslladant-se a Xeresa eixe mateix dia per a confinar-se.
Al municipi de Xeresa no teníem constància d'esta situació.
Ni Alcaldia, Policia Local, ni tan sols el metge a càrrec del centre mèdic
d'atenció primària eren coneixedors d’aquest confinament, per tant no sabem si
s’ha realitzat de forma correcta i no hem pogut fer cap tipus de control d’aquest,
amb el perill per a la salut pública que això ha suposat, ja que ens hem assabentat
d'este episodi posteriorment quan les tres persones han sigut donades d'alta per
Salut Pública.
SEGON.- Som un poble de 2100 habitants, amb un percentatge alt de gent
vulnerable i amb risc per tindre més de 400 persones d'edat superior a 65 anys
vivint al municipi i més de 140 veïns que pateixen malalties cròniques.Per tant,
després d’aquesta exposició de fets i a causa de la seua gravetat, des de l’Alcaldia de
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A LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

l’Ajuntament de Xeresa RECLAMEM A LA CONSELLERIA DE SANITAT L’ADOPCIÓ
URGENT DE LES SEGÜENTS MESURES:

1 Una major col·laboració entre les Administracions davant la pandèmia
Covid – 19, així com l’enviament d’informació de forma continuada per
part de la Conselleria de Sanitat respecte al nombre i identificació dels
casos de contagi que afecten a cada municipi i la seua comarca.
La poca informació que des de Salut Pública estem rebent dels casos de
contagi i per tant la mínima col·laboració que entre Administracions està
produint-se davant esta complicada situació amb motiu de la pandèmia no pot
continuar i s’han de prendre mesures perquè no torne a produir-se una situació
com la que hem exposat mitjançant aquest escrit.
2 L’augment del control i aplicació del protocol que des de Salut Pública
esteu seguint per a les persones positives de la Covid-19 en el municipi.

El centre mèdic de cada municipi ha de ser sabedor dels casos positius per
dur també el seu control, i amb col·laboració de l'autoritat municipal vetlar i vigilar
pel confinament d'eixes persones perquè no hi haja un augment de contagis.
3 Autorització per part de Conselleria de Sanitat i ajuda de recursos
econòmics, humans i materials per poder habilitar una instal·lació on
puguen estar confinades les persones que hagen donat positiu en el test
PCR per a no posar en risc de contagi a la resta de ciutadans, siguen
familiars o veïns, així com la dotació del personal sanitari corresponent
en cas de necessitat.
4 Inspeccions periòdiques de personal qualificat sanitari en
instal·lacions públiques, establiments d'hostaleria i d’oci, per informar els
usuaris i propietaris que realitzen l'activitat econòmica amb l'objectiu de
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Les Administracions Locals som l'Administració que està al costat del ciutadà.
Si no tenim constància dels casos de contagi en el propi municipi i ens assabentem
del domicili d'eixes persones no podem posar en marxa serveis locals per a l’ajuda i
control de les mateixes ni per al compliment del protocol exigit.

tindre un major control per al compliment de la normativa autonòmica
decretada en matèria de mesures de prevenció COVID-19.
5 Que s'informe diàriament al centre mèdic del municipi dels casos de
contagi i els confinaments.

6 Que les estadístiques de COVID publicades per la Generalitat
Valenciana al portal web http://coronavirus.san.gva.es/estadisticas
s'actualitzen diàriament.
7 Que des de Conselleria de Sanitat s'informe amb xerrades als cossos
de seguretat (Policia i Guàrdia Civil) del protocol a seguir davant un
incompliment del confinament per part d'una persona positiva de
COVID-19.

SOL·LICITE A LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT
PÚBLICA QUE ES TINGUEN PER COMUNICATS ELS FETS I PER FORMULADES
LES RECLAMACIONS ANTERIORS, PROVEINT DE FORMA URGENT CONFORME AL
SOL·LICITAT I QUEDANT AQUESTA ADMINISTRACIÓ A L’ESPERA DE RESPOSTA.
I perquè així conste, signe el present document a efectes oportuns.
A Xeresa, 27 de juliol de 2020.

Ana Isabel Peiró Canet
Alcaldessa-Presidenta de l'Ajuntament de Xeresa
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Per tot el que s’ha exposat,

