Atesa la Resolució de 25 de febrer de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública, per la qual s’acorden noves mesures, a conseqüència de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la Covid-19, la qual es referix a distints àmbits com l’obertura
limitada de terrasses a l’aire lliure en bars i altres establiments anàlegs, les mesures
relatives als comerços, l’ús condicionat de parcs i zones d’esplai lliure i de mesures
aplicables a l’àmbit de l’esport, junt al manteniment del tancament de centres socials,
casinos i anàlegs, gimnasos i centres esportius, amb les especificacions derivades del
desenvolupament de les competicions o entrenaments autoritzats.
Atesa la Resolució de 26 de febrer de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública, per la qual s’estableixen mesures relatives a l’ús de la màscara per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19.
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, si bé en el marc del Decret i la
Resolució de la Generalitat abans esmentats.
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Atés el Decret 7/2021, de 25 de febrer, del president de la Generalitat, pel qual s’actualitzen
les mesures de limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats
i de limitació de la mobilitat, mitjançant el qual es prorroga la mesura de restricció de
l’entrada i l’eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana fins al 14 de març de
2021, establint a més un màxim de quatre persones per a formar grups en espais d’ús públic
oberts i tancats, llevat del cas de persones convivents i d’altres excepcions previstes, mentre
que si bé en domicilis i espais d’ús privat, tant a l’interior com a l’exterior, es permet
únicament la reunió familiar o social de persones del mateix grup de convivència, llevat dels
casos excepcionals previstos.

DECRET

Esta Alcaldia, fent ús de les atribucions conferides per la normativa vigent, RESOL:
1. No permetre la realització de cap esdeveniment o activitat amb concentració de persones,
fora dels permesos expressament per les disposicions autonòmiques.
2. Indicar que romandran tancats el 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 l’Espai Jove, amb l'excepció dels usos institucionals que per l'Alcaldia s'autoritzen.
3. Decretar la possibilitat d’accés a les instal·lacions esportives en recintes oberts, inclosos
el camp de futbol de la Puríssima i el del Clariano, en els termes que preveu la Resolució de
25 de febrer de 2021 de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública o altra disposició
que en el futur s’emeta, i que es mantinguen tancades, per a l’ús de la població en general,
les instal·lacions esportives en recintes tancats de titularitat pública o privada, com
pavellons, gimnasos, piscina coberta, etc., excepte aquelles que siguen necessàries per a la
celebració de les competicions a què es refereix la Resolució esmentada i els seus
entrenaments, amb la precisió que els vestidors i dutxes de totes les instal·lacions
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Vista l’evolució de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la Covid-19 que
actualment reflecteix a Ontinyent una incidència acumulada de 342 casos per cada 100.000
habitants.

esportives romandran tancats excepte per al cas de competicions autoritzades i els seus
entrenaments.
4. Mantindre la suspensió del contracte de gestió del servei públic de la piscina coberta, del
contracte del servei d’activitats en el desenvolupament del medi aquàtic i del servei de bar
de la piscina del poliesportiu municipal, amb la indicació que esta suspensió deriva del
tancament de centres esportius, com és el cas de la piscina coberta, disposat per Resolució
de 19 de gener de 2021 de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, prorrogada per
Resolució de 29 de gener de 2021 i de 12 de febrer de 2021 i que manté la Resolució de 25
de febrer de 2021, sense perjudici de l’aplicació de la legislació contractual en allò que
pertoque.

6. Decretar l’obertura de les instal·lacions culturals del Teatre Echegaray i la Sala Gomis al
50% del seu aforament.

8. Establir el 100% de l’aforament dels mercats ambulants del Dilluns i del Diumenge.
9. Recordar el caràcter obligatori de les mesures establides en les Resolucions de la
consellera de Sanitat Universal i Salut Pública i els Decrets del president de la Generalitat.

DECRET

7. Indicar que l’ocupació de l'espai públic mitjançant taules i cadires està prevista per a les
terrasses a l’aire lliure en els bars i establiments anàlegs, amb un aforament màxim del 75%,
màxim de 4 persones, tancament a les 18.00 hores i altres condicions establides en la
Resolució esmentada o altra disposició que en el futur s’emeta, així com en l’ordenança
municipal reguladora de la matèria i altres criteris establits per l’Ajuntament.
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5. Decretar l’obertura dels parcs, jardins, zones d’esplai a l’aire lliure, jocs infantils,
"skatepark" i "pumptrack" entre els 06.00 i les 22.00 hores, amb mesures de distanciament i
higiene, si bé es disposa el tancament de les pistes esportives als barris.

11. Indicar que el període i àmbit d'aplicació d'estes mesures comprén des de l’1 de març
fins al 14 de març de 2021, ambdós inclosos, i podrà ampliar-se d'acord amb les
recomanacions del Ministeri de Sanitat i la Generalitat.
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 fora 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. Habilitar els Tribunals de processos de selecció de personal perquè puguen prosseguir
amb la celebració dels processos selectius.

