SEGON.- En execució del previst a l’article 11 del Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, establir un límit de 10 assistents als enterraments que tinguin lloc als cementiris
municipals, havent-se de mantenir una distància de seguretat de com a mínim un metre,
entre els operaris municipals i entre els assistents, amb l’objectiu d’evitar possibles
contagis.
TERCER.- Acordar que els serveis que prestin els vehicles amb llicència d'auto-taxi del
municipi, es realitzaran de forma individual, a excepció de supòsits justificats en que els
usuaris requereixin d’acompanyament d’una altre persona,com són els menors, malalts
o persones amb mobilitat reduïda.
QUART.- Amb l’objectiu d’evitar al màxim la necessitat de moure vehicles
innecessàriament, acordar la suspensió de les zones d’estacionament regulat de
vehicles ( zona blava ) del municipi i suspendre les limitacions d’accés a les zones
ACIRE del municipi.
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PRIMER.- Acordar la prohibició d’accedir a les platges del terme municipal fins a nou
avís, procedint-se a informar de la citada prohibició mitjançant la col·locació de cartells
informatius a les zones d’accés de les mateixes.

DECRET

CINQUÈ- Les mesures establertes als apartats anteriors seran d’aplicació a partir de la
signatura del present Decret i fins a nou avís.
SISÈ- Que es procedeixi a la publicació del present Decret a la seu electrònica de
l’Ajuntament, a la web i intranet municipal, es notifiqui a les Regidories afectades i als
interessats, i es doni difusió d’aquestes mesures, a través dels mitjans de comunicació i
altres
sistemes
de
comunicació
propis
de
l’Ajuntament
d’Eivissa.
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DECRET.- Davant la situació generada per l’evolució del COVID-19 ( Coronavirus ), que
ha motivat la declaració d’estat d’alarma segons es preveu al Reial Decret 463/2020, de
14 de març, essent necessària l’adopció de més mesures que complementin les ja
adoptades mitjançant Decret d'Alcaldia de data 13 de març de 2020, 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:

