- Esplai per a gent gran de Can Ventosa.
- Escoletes municipals.
- Piscines municipals.
- Museus municipals.
- Oficina de Turisme.
- Biblioteques.
- Centres juvenils.

- Activitats culturals, esportives, formatives, festives i lúdiques programades per
l’Ajuntament d’Eivissa.
-Activitats promogudes o organitzades per les associacions de vesins als seus locals
veïnals.
- Entrenaments i competicions organitzades a les instal·lacions esportives municipals.
TERCER.- Comunicar a les Regidories i diferents àrees de l’Ajuntament la necessitat de
que es realitzin les següents actuacions:
- Aplicar mesures de control d’aforament i protecció del personal de la institució en tots
els serveis on hagi atenció directa a la ciutadania.
- Recomanar a la ciutadania que acudeixi de forma presencial a les dependències
municipals només en casos d’urgència o inajornables, i derivar, sempre que sigui
possible, qualsevol consulta ciutadana o tràmit que es vulgui realitzar, al servei telefònic,
correu electrònic o a la seu electrònica de l’Ajuntament.
- Adoptar mesures d’informació i pautes de seguretat, al transport públic de competència
municipal.
QUART.- Les mesures establertes als apartats anteriors seran d’aplicació a partir de la
signatura del present Decret.
CINQUÈ- Que es procedeixi a la publicació del present Decret a la seu electrònica de
l’Ajuntament, a la web i intranet municipal, i es doni difusió d’aquestes mesures i
d’altres aprovades pel Govern Central i el Govern de les Illes Balears, a través dels
mitjans de comunicació i altres sistemes de comunicació propis de l’Ajuntament
d’Eivissa.
Eivissa
L’ALCALDE

En don fe
EL SECRETARI ACCTAL
(Document signat electronicament)

DECRET

Joaquim Roca Mata (2 de 2)
Secretari Acctal
Data Signatura: 13/03/2020
HASH: 1552ffa5f0f67f3a83ca3699d72c595f

SEGON.- Suspendre, fins a nou avís, la realització de les següents activitats:

Número: 2020-1828 Data: 13/03/2020

PRIMER.- Que es procedeixi al tancament, fins a nou avís, de les següents
instal·lacions de titularitat municipal:
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Rafael Ruiz González (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 13/03/2020
HASH: 09af2cd1bec0914ee20a40bada778a38

DECRET.- Davant la situació generada per l’evolució del COVID-19 ( Coronavirus ), que
fan necessària l'adopció de mesures de protecció de la salut pública preventives i
actives per frenar l'expansió del contagi entre la població, i sense perjudici de les
mesures ja adoptades pel Govern Central i pel Govern Balear, mitjançant el present,
sense perjudici de la possible adopció d’altres mesures en funció de l’evolució de la
situació en la que ens trobem, 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:

