RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
A la vista l’índex d’incidència de contagi de COVID-19 publicat en el dia de hui per la Conselleria de
Sanitat, amb una incidència acumulada de 798 contagis per cada 100.000 habitants en els últims
14 dies i d’acord amb allò que disposa l’article 21 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases del Règim
local, respecte les atribucions de l’Alcaldia i amb l’objectiu de reduir la mobilitat de la població i
disminuir el nombre de contagis

RESOLC:
Amb caràcter general, es demana a la població que restringisca al mínim indispensable la
mobilitat i els contactes socials i que limite les reunions a convivents. També que els
desplaçaments siguen únicament per a activitats essencials. Es recorda la necessitat de complir
totes i cadascuna de les mesures decretades per les autoritats sanitàries.



Intensificar encara més les labors de neteja i desinfecció dels espais públics, amb especial
atenció a zones d’alta concentració com Centre de Salut, residències, accessos a escoles,
comerços, etcètera.



Intensificar la labor de vigilància de la Policia Local respecte del compliment de les mesures
sanitàries: ús de mascareta i respecte de la distància de seguretat i d’aforament.



Tancar al públic els edificis i instal·lacions municipals excepte l’edifici principal de
l’Ajuntament, Serveis Socials, OMIC, ADL i Educació, que es mantindran oberts per atendre i
realitzar tràmits amb cita prèvia, consultes telefòniques o telemàtiques.



Tancar la biblioteca municipal excepte per al préstec i devolucions de llibres amb cita prèvia.



Suspendre l’activitat i programació cultural del Castell Palau i l’Auditori Nou. Suspendre
l’activitat de l’escola de teatre, de l’espai educatiu i del centre obert.



Tancament de les instal·lacions esportives, les pistes esportives de barri, de patinatge i de
petanca.



Precintar els jocs infantils, elements biosaludables, zones de pícnic i tancament dels paellers.



Horts Urbans: L’accés estarà limitat a una persona per parcel·la, titular o autoritzada, durant el
temps imprescindible per a fer treballs de manteniment i no es podrà fer ús dels espais
comuns.



Mantindre el control d’aforament del mercat ambulant, del cementeri i de les zones d’esplai
caní.



Continuar el tancament dels centres de persones majors.



Es limita l’assistència a les cerimònies civils als contraents i testimonis.



Es recomana la suspensió de les activitats i reunions en locals de les associacions i col·lectius.



L’activitat formativa continuarà en totes les seues modalitats.

2. Publicar aquesta Resolució al tauler d’anuncis i a la web municipal i donar publicitat del seu
contingut mitjançant bans de l’Alcaldia.
3. Les mesures relacionades entraran en vigor el dia següent de la data de la Resolució i estaran
vigents, en principi, fins el dia 31 de gener.
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1. Adoptar les següents mesures en la població d’Alaquàs:
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