El senyor Gabriel Tomás Salvador, alcalde de l’Ajuntament de Muro de l’Alcoi

FA SABER:
Que seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat i de la Generalitat
Valenciana per garantir la seguretat de la salut pública davant els casos
enregistrats a Espanya del Covid 19, i atès la resolució de l’11 de març de
2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual
s’acorden mesures excepcionals per a esdeveniments festius i de concentració
de persones a la Comuniat Valenciana, per tal de limitar la propagació i el
contagi pel Covid 19, i tot i que la població de Muro d’Alcoi no es troba en una
zona d’alt risc de propagació de la malaltia, es considera adient adoptar, com a
mesura de prevenció i pensant sempre en el benestar i la salut dels nostres
veïns i veïnes, algunes mesures en línia de continuïtat amb el disposat per les
autoritats sanitàries competents:
Des

de

l’Alcaldia

de

l’Ajuntament

de

Muro

d’Alcoi

es

RESOL:

PRIMER: En relació a les activitats programades al nostre poble, des del 12 de
març fins al 31 de març de 2020, s’adopten les següent mesures:
1.- Suspensió de totes les activitats organitzades per l’Ajuntament i les activitats
desenvolupades per tercers en espais públics municipals oberts (places,
carrers i Avingudes).
2.- D’acord amb el mateix, recomanar a les Associacions Privades que vagen a
realitzar activitats en espais privats tancats, durant aquest rang de temps, la
suspensió d’aquestes.
3.- El mercat ambulant quedarà suspès durant aquest espai de temps.
SEGON.- Romandran tancats, des del 12 de març fins al 31 de març de 2020,
els següents edificis i instal.lacions municipals:
- Centre Cultural Polivalent (CCP)
- Edifici dels Jubilats.
- Biblioteca Municipal.
- Arxiu Municipal.
- Instal.lacions Municipals Esportives.
- Edifici del Castell
- Edifici del Matzem (Excepte serveis bàsics i necessaris de Serveis Socials)
- Casa de Ferro ( Excepte dependències policials)
- Edifci Canyaret
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- L’Ajuntament quedarà obert tan sols amb el servei de Registre, complint amb
les recomanacions bàsiques de sanitat.

TERCER.- Aquestes mesures podran ser revisades i/o modificades en
qualsevol moment en funció de l’evolució de la pandèmia, donant part a la
població de qualsevol canvi.
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