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Vist que per Decret de l’Alcaldia núm. 77, de 15 de gener de 2021, es varen adoptar
unes mesures per l’evolució de la pandemia de COVID-19.
En l’esmentada resolució es determina:
“Amb caràcter general,l es demana a la població que restingisca al mínim
indispensable la mobilitat i les reunions socials i familiars. (…)”
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Vist que mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 127/2021, del dia 21 de gener, tenint en
compte la Resolució de 19 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i
Salut Pública, per la qual s’estableixen mesures excepcionals i addicionals en l’àmbit de
la Comunitat Valenciana a conseqüència de l’agreujament de la situación de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19, es varen adoptar mesures addicionals en la
població de Paiporta, quedant vigents les contemplades en el Decret de l’Alcaldia núm.
77, de 15 de gener, en tot el que no contradiguen el DA núm. 127/2021, de 21 de
gener.
Atés allò que disposa el Decret 2/2021, de 24 de gener, del president de la Generalitat,
pel qual es limita la permanencia de grups de persones en espais públics i privats, es
prorroga la mesura de restricció de l’entrada i l’eixida de persones del territorio de la
Comunitat Valenciana i es limita, durant els caps de setmana i els dies festius, l’entrada
i l’eixida dels municipis i grups de municipis amb població superior a 50.000 habitants.
Vist, tanmateix, que s’ha plantejat la possibilitat del teletreball en l’Ajuntament de
Paiporta.
Atés allò que disposa l’article 21 de la Llei 7/85, reguladora de les bases del règim local,
respecte les atribucions de l’Alcaldia,

RESOLC:

1.- Aclarir que el paràgraf del Decret de l’Alcaldia núm. 77, de 15 de gener,
referent a demanar a la població que restringisca al mínim indispensable la mobilitat i
les reunions socials i familiars, s’entén sense perjudici d’allò que disposa el Decret
2/2021, de 24 de gener del president de la Generalitat, respecte a la limitació de la
permanència de grups de persones en espais públics i privats i les limitacions de
mobilitat.
2.- Per part del departament de Personal s’establiran les mesures necessàries
per a regular el teletreball en l’Ajuntament de Paiporta. Tenint en compte que caldrà
garantir en tot moment l’efectivitat i funcionament de tots els serveis municipals, per
tal de salvaguardar tots els drets de la ciutadania.
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3.- Publicar aquesta resolució en el tauler d’anuncis i en la web municipal i, si
s’escau, donar publicitat del seu contingut mitjançant bans de l’Alcaldia.
4.- Les mesures relacionades entraran en vigor a partir de la data de la resolució
i es mantindran mentre no es deixen sense efecte.
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