RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
El passat 14 de març de 2020, el Govern Espanyol va declarar l'Estat d'Alarma en tot
el territori nacional davant la crisi sanitària del COVID-19 i va establir el confinament
obligatori de la població durant setmanes. No obstant això, des de juny, aquesta
situació ha anat modificant-se gradualment mitjançant l'establiment successiu de les
anomenades “fases de la desescalada” fins a aconseguir el moment actual.

Durant aquests mesos fins hui, cada dia que passa hem vist com, a poc a poc, sense
descurar les mesures de seguretat, s'ha anat recuperant l'activitat en tots els àmbits,
en la seua major part a conseqüència de les accions i comportaments responsables de
la majoria dels veïns/es del nostre municipi.
Però, en l'actualitat, tant a nivell nacional com europeu, aquest progrés s'ha vist
truncat, possiblement a causa d'una relaxació, per part de tots, en les mesures de
protecció tant individuals com socials.
VIST que, segons les dades de Salut Pública, s'ha produït un increment exponencial
de casos COVID, podent anar en augment en els pròxims dies.
En ús de les atribucions que em confereix l'article 21 m) i s) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOLC
PRIMER. Suspendre totes les activitats esportives previstes, tant les referides a
escoles esportives muncipals, com clubs esportius i/o associacions, fins a nou avís,
tant en l’àmbit local, com les previstes per a fora del municipi.
SEGON. Donar trasllat del present Acord a la Junta de Portaveus, a totes les
Regidories Competents, Departaments i Policia Local, per a aconseguir la bona fi del
present Decret i relatives als serveis prestats per tercers.
TERCER. Publicar la present resolució en la pàgina web municipal, per a una
completa difusió.
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Qualsevol activitat permesa ha de desenvolupar-se en condicions de seguretat,
mesures de prevenció i higiene, autoprotecció i distanciament social de seguretat de
1,5 metres. L'ús de la màscara és obligatori per a majors de 6 anys en la via pública,
en els mitjans de transport públics i privats, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai
tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic. Tots els locals i altres establiments,
així com l'equipament, de les activitats permeses, ha de ser periòdicament desinfectat i
higienitzat.
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Des de l'Ajuntament del Verger, seguint sempre les indicacions del Ministeri de Sanitat
i sobretot de la Conselleria de Sanitat, que ha vingut regulant en aquests mesos, les
principals activitats a través del Decret 8/2020 (DOGV de 13 de juny), Acords del
Consell de 19 de juny (DOGV del 20 de juny), RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2020, per
a l'adopció de mesures establides en l'acord del Consell Interterritorial del Sistema
Nacional de Salut, sobre mesures de prevenció enfront de la Covid-19, i les posteriors
resolucions de la Consellera de Sanitat i del President de la Generalitat.
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QUART.- Fer una crida a tota la ciutadania, perquè, des de la responsabilitat individual
de cadascun, tant en l'àmbit familiar com social, així com a la responsabilitat
col·lectiva, tinguem un comportament exemplar en el compliment de les normes per a
evitar en la mesura del possible els contagis, distància interpersonal de 1,5 metres,
màscara obligatòria en tots els espais i higiene de mans, com a mesures a respectar
en tot moment. Durant mesos hem sigut un municipi exemplar, podem superar això
amb l'esforç de tots, però no cal perdre de vista que, si no fem el que devem,
cadascun, pot haver-hi conseqüències, gens desitjables, per a tots els veïns/as.

Ho mana i signa el Sr Alcalde, Sr. Joaquín Coll Moll, en data indicada en la signatura
electrònica, del que jo el Secretari en funciones en done fe.
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