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RESOLUCIÓ DE L´ALCALDIA
MIREIA ESTEPA OLCINA, ALCALDESSA DE L´AJUNTAMENT DE COCENTAINA
L’ajuntament de Cocentaina considera necessària l’adopció de les mesures preventives davant
de l’epidèmia generada pel COVID-19 seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat i de la
Generalitat Valenciana per garantir la seguretat del municipi.
Atés la resolució de l’11 de març de 2020 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,
per la qual s’acorden mesures excepcionals per a esdeveniments festius i concentració de
persones a la Comunitat Valenciana, per tal de limitar la propagació i el contagi del COVID-19 i,
adoptar les mesures següents que atenen a criteris de responsabilitat i prevenció.

PRIMER.- Suspendre tots els esdeveniments i activitats públiques organitzades per
l’ajuntament de Cocentaina siguen de caràcter social, cultural, esportiu o lúdic. Aquelles que
siguen susceptibles de ser ajornades es celebraran amb posterioritat.
SEGON.- Revocar totes les autoritzacions d’ocupació d’espais públics i cessió d’espais
municipals.

DECRETO

TERCER.- Suspensió del mercat municipal.
QUART.- Tancament de TOTS els edificis municipals.
El personal romandrà al seu interior treballant i atendrà telefònicament al 96 559 00 51, les
urgències es resoldran amb cita prèvia que es facilitarà a aquest telèfon.
La policia local seguirà oberta i atendrà amb les mesures de seguretat pertinents.
CINQUÉ.- Tancament del Respir i el TAPIS amb caràcter INDEFINIT per ser població de risc.
SISÉ.- Celebració del ple ordinari previst per al 26 de març de 2020 a porta tancada.
SETÉ.- Recomanar a les entitats i associacions que s’abstinguen d’organitzar esdeveniments
de qualsevol tipus durant aquest període de temps.
HUITÉ.- Recomanar al sector privat que tinga com a objecte de treball l’educació, l’esport, la

Codi Validació: 7JHT7E7ZT73MD7NWSFSMEZQ49 | Verificació: https://cocentaina.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

María Milagros García Navarro ( 2 de 2 )
Tècnic d'Urbanisme
Data Signatura : 13/03/2020
HASH: 9f0f6d304519300fd6a66a35253371b0

RESOLC:

Número: 2020-0307 Data: 13/03/2020

tot i que el poble de Cocentaina no es troba en una zona d’alt risc, es considera indispensable

cura de persones i altres que suposen un contacte directe amb gent, que s’abstinguen de
prestar els seus serveis per a no ser un focus de contagi.
NOVÉ.- Recomanar a tota la població que romanga a casa i no visite, en la mesura de les
seues possibilitats, a població de risc.
DESÉ.- Aquestes mesures, excepte la cinquena, entraran en vigor a partir del 13 de març de
2020 a les 15: 00 hores, i mantindran la seua vigència fins al 31 de març de 2020 a les 23:59h.
Totes les mesures són susceptibles de ser revisades i/o modificades en funció de l’evolució de

Davant meu
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LA SECRETÀRIA ACCTAL
María Milagros García Navarro
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Ho mana i firma la Sra. Alcaldessa-Presidenta,
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l’alerta sanitària.

