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ADOPCIÓ DE NOVES MESURES COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ DE CRISI
SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19.
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 77, de 15 de gener de 2021 i 127, de 21 de gener de 2021 es va
resoldre adoptar diferents mesures en la població de Paiporta con a conseqüència de la situació
ocasionada per la COVID-19.
Tanmateix, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 163, de 26 de gener de 2021, es va resoldre establir
mesures necessàries per a regular el teletreball en l’ajuntament.
En aplicació del mateix es va implantar el teletreball en determinats llocs de treball.

EL SECRETARIO/A
MARIA JOSEFA GRADOLI MARTINEZ
26/02/2021

FIRMADO POR

Vist el Decret 7/2021, de 25 de febrer, del president de la Generalitat, pel qual s’actualitzen les mesures
de limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats i de limitació de la
mobilitat, fins al 14 de març de 2021 inclusivament.
Vista la Resolució de 25 de febrer de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la
qual s’acorden noves mesures, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid19.
Atès allò que disposa l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
respecte les atribucions de l’Alcaldia,
RESOLC:
1.- Disposar que a partir del dia 1 de març de 2021, s’obriran els següents espais municipals:
 Museu de la Rajoleria
 Instal·lacions esportives al aire lliure (poliesportiu, pista de petanca, camps de futbol, pista de
patinatge)
 Auditori Municipal
2.- Llar del Jubilat: es mantindrà tancat. No obstant, podrà obrir la terrassa exterior amb les limitacions
de la Resolució de 25 de febrer de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública i comptant
amb les autoritzacions municipals que pertoquen prèviament a l’obertura.
3.- Biblioteca Municipal: podrà obrir amb un aforament del 50 %.
4.- Les cerimònies no religioses (bodes civils i registre de parelles de fet) podran realitzar-se amb el límit
d’aforament del 50 % (el mateix establert per a les cerimònies nupcials religioses en el Decret 7/2021,
del president de la Generalitat).
5.- Queden vigents la resta de mesures contemplades en els Decrets de l’Alcaldia núm. 77, de 15 de
gener i núm. 127, de 21 de gener, en tot el que no contradiguen aquesta resolució.
6.- Es deixa sense efecte el sistema de teletreball a partir del dia 8 de març de 2021, en què començarà
l’assistència presencial del personal de l’ajuntament.
7.- Publicar la resolució en el tauler d’anuncis i en la web municipal i donar publicitat del seu contingut
mitjançant bans de l’Alcaldia.
8.- Les mesures relacionades es mantindran mentre no es deixe sense efecte o es modifiquen.
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