Aquest deure de cautela i protecció és exigible tant als ciutadans com a l’Ajuntament, i
en aquest sentit, es considera convenient que l’Ajuntament adopti diverses mesures en
relació a l’ús de diverses instal·lacions de titularitat municipal, a fi de complementar les
mesures adoptades per la Consellera de Salut i Consum el 30 de setembre i poder
aconseguir una millor situació sanitària al municipi.
En aquest sentit, a fi d’evitar desplaçaments que no siguin estrictament necessaris, i
l’assistència de gent a instal·lacions municipals i esdeveniments on hi pot haver una
major afluència i més contacte social, mitjançant el present i en virtut de les facultats
que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, RESOLC:
PRIMER.- No permetre la utilització i l’accés de públic de les instal·lacions esportives
de titularitat municipal, permetent-se únicament la pràctica esportiva a les mateixes dels
clubs i esportistes de categoria estatal, autonòmica de categoria nacional i centres de
tecnificació.
Les competicions esportives que es celebrin, es duran a terme a porta tancada, i només
es permetrà l’entrada als esportistes de cada equip, cos tècnic, cos arbitral, i als mitjans
de comunicació que ho acreditin.
SEGON.- Prohibir l’accés als cementiris municipals, permetent-se l’accés als mateixos
únicament per a vetlles, amb les limitacions establertes a la Resolució de la Consellera
de Salut i Consum de 30 de setembre.
TERCER.- Suspendre totes les activitats culturals previstes al centre Cultural de Can
Ventosa.
QUART.- Les anteriors mesures s’estableixen per un període inicial de quinze dies
naturals, a partir de la data de signatura del present Decret, sense perjudici de la
possibilitat de que es puguin prorrogar si persisteixen les circumstàncies que les
motiven.
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Per altre lloc, tant el Reial Decret-Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de
prevenció, contenció i coordinació per front a la crisi sanitària ocasionada per la
Covid-19, com el Pla de mesures excepcionals de prevenció, contenció i coordinació per
fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, aprovat per acord del Consell de
Govern de les Illes Balears de data 19 de juny de 2020, estableixen que s’han
d’adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la
Covid-19, així com la pròpia exposició d’aquest risc, havent-se d’adoptar les mesures de
protecció individual i col·lectiva fonamentades, entre d’altres, en la minimització dels
contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.
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Les citades mesures excepcionals, venen motivades en el fet que la situació
epidemiològica en tot el terme municipal d'Eivissa està evolucionant de manera
manifestament insatisfactòria, per la qual cosa s’han hagut d’adoptar mesures de
contenció de l'activitat econòmica, laboral i social per frenar la transmissió del
SARS-CoV-2 i protegir la salut de la població.
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DECRET.- Mitjançant la resolució de la consellera de Salut i Consum de 30 de
setembre de 2020, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 169 de data 1
d’octubre de 2020, s’han adoptat mesures temporals i excepcionals per raó de salut
pública per a la contenció de la COVID-19 en el terme municipal d’Eivissa.

CINQUÈ- Que es procedeixi a la publicació del present Decret a la seu electrònica de
l’Ajuntament, es notifiqui a les Regidories afectades i a la Policia Local i es doni difusió
d’aquestes mesures, a través dels mitjans de comunicació i altres sistemes de
comunicació propis de l’Ajuntament d’Eivissa.
Eivissa
En don fe
EL SECRETARI ACCTAL
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