Expte: 7658/2020
ASSUMPTE: Decret mesures Alcaldia

Ateses les diferents mesures excepcionals adoptades per resolucions de la Conselleria
de Sanitat Universal i Salut Pública, publicades en el DOCV de hui, en relació amb: la
suspensió, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, dels programes d'intercanvi de
professorat i alumnat, així com de les estades formatives del personal docent de
qualsevol nivell educatiu, per a limitar la propagació i contagi pel Covid-19; la
suspensió, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, de les activitats i viatges d'oci,
culturals o similar, organitzats per centres socials i educatius de qualsevol nivell,
associació, entitat cultural o uns altres, que es desenvolupen dins i fora de la
Comunitat Valenciana; suspensió de l'activitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana,
relativa a centres d'oci especialitzats d'atenció a majors (CEAM), clubs socials de
jubilats, llars del pensionista o similars, tots ells de qualsevol titularitat, l'objectiu de la
qual siga cultural o d'oci, per a limitar la propagació i contagi pel Covid-19.
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DECRET ALCALDIA

DECRET

Ateses les mesures adoptades durant els dies anteriors, publicades en els diaris
oficials corresponents de les quals s'ha anat donant compte als efectes oportuns.
Atés Decret 2020-2321, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i de caràcter
temporal amb la finalitat de conjuminar la protecció de la salut del personal del
Ajuntament de Gandia amb l'adequada prestació dels Serveis Públics.
Atesa reunió mantinguda per l'equip de govern en el dia de hui a l'efecte de la presa de
decisions necessàries per a pal·liar el risc de contagi o transmissió del Coronavirus.
Atesa la necessitat de continuar adoptant noves mesures anàlogues a les que s'han
adoptat per la Conselleria, amb la finalitat de garantir l'eficàcia de totes elles en la
disminució del risc de contagi o transmissió del Covid-19.
Atesa la necessitat de prevaldre el funcionament dels serveis bàsics i essencials i la
seguretat i salut de les persones en aquells que no ho són.
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ALCALDIA

De conformitat amb l'article art. 124.4.h de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, dins de les competències de l’Alcaldessa, en particular, li
correspon l'exercici de les següents funcions: “h) Adoptar les mesures necessàries i
adequades en casos d'extraordinària i urgent necessitat, donant compte immediata al
Ple”.
Per la present, resolc:

Segon.- Ordenar el tancament de totes les instal·lacions d'oci, culturals i esportives de
caràcter públic fins a una altra ordre.

Quart.- Demorar l'obertura dels serveis de la platja. Aquesta mesura implica que, fins a
una altra ordre, no hi haurà servei de salvament ni socorrisme i que l'Oficina de
Turisme de Platja romandrà tancada per un període inicial de 15 dies.
Cinqué.- Ordenar el tancament dels mercats a l'aire lliure de Gandia (Grau i Platja).
Sisé.- Ordenar el tancament de les activitats formatives en el Mercat Municipal
d'aprovisionaments.

DECRET

Tercer.- Ordenar el tancament del cementeri, a excepció dels serveis necessaris per a
la prestació dels funeraris bàsics.
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Primer.- Mantindre obertes la Casa Consistorial, les instal·lacions del Grau destinades
a serveis administratius municipals, l'edifici de l'antic Mercat, la central de Policia i
l'Oficina d'habitatge, excepció feta que pel Govern de la Nació o Autonòmic es dispose
el contrari.
No obstant això, es recomana l'ús de la tramitació telemàtica i la consulta telefònica,
havent de restringir-se la tramitació presencial als casos estrictament necessaris.

(Signat digitalment segons codificació al marge)
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Seté.- Donar compte al Ple en la primera sessió que celebre.

