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Assumpte: Noves mesures relatives a situació COVID-19, adaptades a la nova
regulació de la Generalitat el dia l’11 de març de 2021
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Vist que l’Ajuntament de Paiporta ha anat adoptant diverses mesures con a
conseqüència de la situación ocasionada per la COVID-19.
Així, s’ha dictat el Decret de l’Alcaldia núm. 77, de 15 de gener de 2021 i 127, de 21 de
gener de 2021 adoptant diferents mesures en la població de Paiporta, tanmateix per
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.
I en el Decret de l’Alcaldia núm. 527, de 26 de febrero de 2021, s’adoptaren noves
mesures a conseqüència de la situación ocasionada per la COVID-19.

Vist el Decret 8/2021, de 11 de març, del president de la Generalitat, pel qual es
determinen les mesures de limitació de la permanencia de gurps de persones en espais
p´jublics i privats i de limitació de la mobilitat, per al período coprés entre el 15 de
març i el 12 de’abril de 2021.
Vista la Resolució d’11 de març de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública, per la qual modifica la seua Resolució de 5 de desembre de 2020, per la qual
s’acorda noves mesures addicionals en la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la
situación de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
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 de la publicació d’aquesta Resolució, s’obriran els
següents espais municipals:


Centre Jove
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2.- Les cerimònies no religioses (bodes civils i registre de parelles de fet) podran
realitzar-se sempre que es complesquen les mesures relatives a celebracions,
contemplades en la Resolució d’11 de març de 2021, de la Consellera de Sanitat
Universal i Salut Pública.
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3.- Deixar sense efecte el paràgraf del Decret de l’Alcaldia 77, de 15 de gener de 2021,
en allò que es refereix a l’assistència máxima de persones en les reunions de treball de
l’Ajuntament de caràcter presencial.
4.- Queden vigents la resta de mesures contemplades en els Decrets de l’Alcaldia
anteriors, en tot el que no contradiguen aquesta resolució.

5.- Publicar la resolució en el tauler d’anuncis i en la web municipal i donar publicitat
del seu contingut mitjançant bans de l’Alcaldia.

6.- Les mesures relacionades es mantindran mentre no es deixe sense efecte o es
modifiquen.
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