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

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 les visites de grup programades als monuments i edificis de
propietat municipal.

2. Decretar el tancament del Centre Cívic del Llombo, el Centre Integral de Majors de
Sant Rafael, el Centre Cívic de Sant Rafael (antic menjador del Col·legi Rafael Juan
Vidal), la Casa de la Cultura de Sant Rafael, la Casa de Cultura de la Vila, l’Hotel
d'Associacions, així com de l’Espai Jove, amb l'excepció dels usos institucionals que
per l'Alcaldia s'autoritzen.
3. Decretar el tancament de totes les instal·lacions esportives municipals, inclosa la
piscina coberta, el Camp de futbol de la Puríssima i el de El Clariano, si bé podran
desenvolupar-se competicions internacionals o estatals d’esport professional i els seus
respectius entrenaments, així com competicions oficials federades d’àmbit
internacional o estatal i de caràcter no professional i els respectius entrenaments.

4. Mantindre la suspensió del contracte de gestió del servei públic de la piscina coberta
en els termes del Decret d’Alcaldia 3252/2020, de 9 de desembre; i suspendre el de
servei d’activitats en el desenvolupament del medi aquàtic, tot segons allò disposat en
l'article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i en
l'article 220 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i disposicions concordants del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 1098/2001, de 12 d'octubre; així mateix, suspendre el
contracte de servei de bar de la piscina del Poliesportiu municipal durant el termini
d'efectivitat del present Decret.
5. Decretar el tancament dels jocs infantils així com dels parcs i jardins a tota la ciutat,
les pistes esportives als barris i el “Pumptrack”.
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Atesa 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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Atesa la Resolució de 19 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i
Salut Pública, per la qual s’estableixen mesures excepcionals i addicionals en l’àmbit
de la Comunitat Valenciana a conseqüència de l’agreujament de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la Covid-19, que comprén el tancament de centres recreatius
de majors, de joves i on es realitzen activitats festeres tradicionals, el tancament
d'establiments i suspensió de les activitats d’hostaleria i restauració, bars, cafeteries,
restaurants i establiments d’oci i entreteniment, excepte el servei de recollida de
menjar i/o beguda al local o d’enviament a domicili i altres que presten un servei
essencial o no substituïble (hostaleria en hospitals i clíniques, restauració en hotels per a ús exclusiu de la clientela-, restauració en empreses i llocs de treball -per a ús
exclusiu del personal-, menjador escolar en guarderies i centres docents
d’ensenyament reglat i restauració en àrees de servei i pròximes a carreteres
habilitades de manera habitual per a transportistes i personal de serveis essencials),
així com el tancament d’activitats recreatives i d’atzar, el tancament de locals i
superfícies comercials (que podran romandre oberts fins a les 18 hores excepte
determinats serveis essencials que podran mantenir l’horari habitual), i el tancament
d’instal·lacions i centres esportius, gimnasos, pistes i anàlegs.
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Vista l’evolució de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la Covid-19 i
la conveniència de prendre unes mesures de prevenció i contenció.

6. Revocar totes les autoritzacions pel que fa a l'ocupació d'espais públics atorgades a
associacions o altres entitats col·lectives anàlogues.
7. Reduir el 50% l’aforament dels mercats ambulants del Dilluns i del Diumenge.

11. Recomanar a les entitats privades que suspenguen tots els actes i esdeveniments
organitzats durant el període d'aplicació del present Decret.
12. 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.
13. Habilitar la direcció, caps o personal encarregats dels serveis municipals, personal
tècnic o càrrecs anàlegs perquè, en coordinació amb la Regidoria competent,
establisquen les mesures adients per a facilitar l’aplicació d’este Decret, amb la
col·laboració de la Policia Local si fóra necessària.
14.Traslladar este acte als Departaments i Regidories afectades i a la Policia Local per
al seu seguiment i compliment, i a la ciutadania en general.
Ontinyent,
Document signat electrònicament al marge.
Alcaldia, Secretaria
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10. Indicar que el període i àmbit d'aplicació d'estes mesures comprén des del 21 de
gener fins el 3 de febrer de 2021, ambdós inclosos, i podrà ampliar-se d'acord amb les
recomanacions del Ministeri de Sanitat i la Generalitat.
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9. 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.
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8. Recordar el caràcter obligatori de les mesures establides en les Resolucions de la
consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, que comprenen el tancament de
centres i activitats esmentats en la part expositiva d’este Decret així com el de les
sales de bingo, màquines d’atzar i salons de joc (incloent-hi les cases d’apostes),
establint-se també la modificació dels límits d’aforament de vetles i soterrars i de
celebracions no religioses, i determinant-se tot i el tancament de les instal·lacions
esportives, la possibilitat de la pràctica de l’activitat física i esportiva a l’aire lliure i fora
de les dites instal·lacions esportives, sense contacte físic i en les modalitats
individuals, i les que es practiquen per parelles només en cas de convivents, establintse en un màxim de 6 el número de persones que es poden reunir per a realitzar a l’aire
lliure activitat física de modalitat individual (senderisme, ciclisme, running, etc.), sense
perjudici de les modificacions que al respecte s’hi puguen establir per Decret de
Presidència de la Generalitat o altra disposició aplicable.

