Ontinyent a, 18 de març del 2020

Jorge Rodríguez Gramage, alcalde d'Ontinyent, FA SABER:
Que atesa l'evolució de crisi sanitària produïda per la pandèmia de la COVID-19 i observades les recents
mesures relatives a la malaltia acordades entre el Govern d'Espanya i la Generalitat Valenciana, i en
relació amb l'ús i gaudi del Paratge Natural Municipal (PNM) del Pou Clar, este Ajuntament considera
necessari adoptar noves mesures urgents per mitigar al màxim el risc de contagi en este paratge i fer
efectiu el compliment de les mesures preventives contra la COVID-19 fixades en el Real Decretoley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOEde 10 de junio de
2020), l'Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la Covid-19 (DOGV
de 20 de juny 2020) i la Resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per a l'adopció de
les mesures establides en l'acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobremesures
de prevenció contra la Covid-19 (DOGV de 18 d'agost de 2020).
Atès el deure de cautela, prudència i protecció que ha de presidir l'actuació d'este Ajuntament i més en
moments en els quals està incrementant-se de manera ràpida el nombre de casos positius de COVID-19,
motivats principalment per actes i encontres socials o concentracions de persones, per tal de poder
garantir les mesures de prevenció i contenció fixades per les administracions estatal i autonòmica.
Atés que de conformitat amb l'Acord de 26 d'octubre de 2007, del Consell, pel qual es declara paratge
natural municipal l'enclavament denominat Serra de l'Ombria-Pou Clar (DOGV 31/10/2007), l'administració
i gestió del paratge natural municipal correspon a l'Ajuntament d'Ontinyent, atesa la situació descrita, i
havent comunicat prèviament a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer les mesures que conté aquest
ban, es considera convenient per esta Alcaldia dictar noves mesures de limitació d'accés al paratge,
les quals entraran en vigor a partir del dijous 20 d'agost de 2020 i fins que millore la situació epidemiològica
provocada per la pandémia:
- Queden tancats els accessos al paratge natural municipal del Pou Clar següents: senda de Galindo i
accés pel camí de l'Alba, a més de l'escala i la rampa que connecten amb la CV-81, i qualsevol altre
camí o senda que done accés al paratge delimitat en l'Ordenança reguladora de les normes de
protecció del Paratge Natural Municipal del Pou Clar (BOP 21/06/2018).
- Queda en conseqüència prohibit romandre al Pou Clar, mantenint la vigilància que ve desenvolupantse per l'empresa de seguretat contractada per l'Ajuntament en coordinació amb la Policia Local i les
altres forces i cossos de seguretat.
- Queda prohibida qualsevol activitat recreativa, lúdica o esportiva (bany, pic-nic, senderisme aquàtic,
carrera a peu o similars), d'acord amb els articles 10 i 11 del Pla d'Ordenació de l'Ús Públic del Paratge
Natural Municipal Serra l'Ombria-Pou Clar, en el terme municipal d'Ontinyent.
Aquest ban d'urgència es dicta a l'empara del que disposa l'art. 84.1. a) i l'art. 21. 1. m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local, amb la finalitat de poder garantir les mesures preventives contra la COVID-19 fixades en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio,
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 10/06/2020) i en
l'Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la Covid-19 (DOGV 20/06/2020). Se'n donarà compte al Ple en la primera
sessió que se celebre.
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