Atés que l’actuació municipal ha de realitzar-se amb seguiment i coordinació del que
disposen les autoritats sanitàries.
Atés que l’Organització Mundial de la Salut ha decretat la qualificació de pandèmia
respecte al Covid 19.

Atés que la Llei 10/2014, de 29 de desembre, del Salut de la Comunitat Valenciana, en
el seu article 6 atorga als municipis competències en matèria de salubritat pública,
control sanitari d’activitats, servicis, transports i indústries així com d’edificis i
convivència humana, entre altres, i que també en el seu article 86.2 establix la
possibilitat de suspensió de l’exercici d’activitats i de tancament d’instal·lacions.
Atés que segons allò disposat en la normativa sectorial les autoritzacions d’activitats
i/o d’utilització de vies públiques o instal·lacions municipals podran ser revocades per
l’administració en qualsevol moment i sense generar dret a indemnització quan, entre
altres, per raons d’interés públic resulten incompatibles amb les condicions generals
aprovades amb posterioritat, impedisquen activitats de major interés públic o canvien
les circumstàncies sobre la base de les quals s’atorgà l’autorització.
Atés les recomanacions del Ministeri de Sanitat i de la Generalitat per garantir la
seguretat de la salut pública davant els casos enregistrats a Espanya del Covid 19, i
atés la resolució de l'11 de març de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública, per la qual s'acorden mesures excepcionals per a esdeveniments festives i de
concentració de persones a la Comunitat Valenciana, per tal de limitar la propagació i
el contagi pel Covid 19, el Decret 4/2020, de 10 de març, de la Presidència de la
Generalitat i la Circular de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les
Emergències d’11 de març de 2020, i tot i que la ciutat d'Ontinyent no es troba en una
zona d'alt risc de propagació de la malaltia, es considera adient adoptar, com a mesura
de prevenció i pensant sempre en el benestar i la salut dels nostres veïns i veïnes,
algunes mesures en línia de continuïtat amb el disposat per les autoritats sanitàries
competents.
Atés la competència de l’Alcaldia per a adoptar les mesures necessàries i adequades
segons les circumstàncies davant el risc de situacions que afecten a la ciutadania,
d’acord amb l’article 21.1 m) de la Llei de Bases de Règim Local.
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Atés que l’article 26 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, disposa que
en cas que existisca o se sospite raonablement de l’existència d’un risc imminent i
extraordinari per a la salut, s’adoptaran les mesures preventives que s’estimen
pertinents, com ara la suspensió de l’exercici d’activitats i altres que es consideren
justificades sanitàriament.
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Atés els articles 1 i 2 de la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials
en matèria de salut pública, segons els quals les distintes AAPP, dins de l’àmbit de les
seues competències, amb la finalitat de protegir la salut pública i previndre la seua
pèrdua o deteriorament, poden adoptar les mesures previstes en la pròpia llei quan
així ho exigisquen raons sanitàries d’urgència o necessitat.

Codi Validació: 9M4NA2L2C2ZZ5TYP274ANH9PR | Verificació: https://ontinyent.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

Jorge Rodríguez Gramage ( 1 de 2 )
ALCALDE
Data Signatura : 12/03/2020
HASH: e1c1ef6e3dd379511869bee2aacf61b5

Vista la situació sanitària creada pel brot Covid 19, sobre la base que actualment no
existix cap cas constatat de contagi a la ciutat d’Ontinyent i amb la voluntat d’adoptar
una sèrie de mesures preventives per a evitar el contagi d’eixe virus.

Esta Alcaldia, fent ús de les atribucions conferides per la normativa vigent,

Ontinyent,
Document signat electrònicament al marge.
Alcaldia, Secretaria
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1. Suspendre els actes i els esdeveniments de concurrència pública
socioculturals, esportius i lúdic festius al municipi d'Ontinyent, a tots els espais
municipals, places i carrers, incloent-hi els Jocs Esportius Escolars i les visites
de grup programades als monuments i edificis de propietat municipal.
2. Decretar el tancament del Teatre Echegaray, la Sala Gomis, els Museus
municipals, la Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura, el Palau de la Vila, el
Centre Cívic del Llombo, el Centre Integral de Majors de Sant Rafael, el Centre
Cívic de Sant Josep (Xalet de les Boles), les Biblioteques públiques i Sales de
Lectura municipals, l’Espai Jove, el Poliesportiu municipal, la Piscina Coberta
municipal, els Camps de la Puríssima i el Camp municipal El Clariano.
3. Revocar totes les autoritzacions pel que fa a l'ocupació d'espais públics
atorgades a associacions o altres entitats col·lectives anàlogues.
4. Revocar totes les autoritzacions pel que fa a la cessió d’ús o realització d’actes
a espais municipals tancats.
5. Suspendre els mercats ambulants del Dilluns i del Diumenge.
6. Suspendre la circulació de l’autobús urbà.
7. Habilitar els Tribunals de processos de selecció de personal perquè prenguen
les decisions adients de suspensió, ajornament o cancel·lació de les proves o
tràmits d’estos processos.
8. Indicar que el període i àmbit d'aplicació d'aquestes mesures comprén des del
13 de març i fins al 31 de març de 2020 i podrà ampliar-se d'acord amb les
recomanacions del Ministeri de Sanitat i la Generalitat.
9. Recomanar a les entitats privades que s'abstinguen d'organitzar durant este
període esdeveniments multitudinaris que puguen facilitar la propagació de la
malaltia, conforme indiquen les autoritats sanitàries.
10. Aconsellar a la població, especialment a la considerada d’alt risc, que seguisca
les recomanacions i les instruccions de les autoritats sanitàries, que sols
s’informe a través dels mitjans oficials i que evite la proliferació d’informacions
falses.
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