Al Butlletí Oficial de l’Estat número 116 de 25 d’abril de 2020, s’ha publicat
l’Ordre SND/370/2020 de 25 d’abril, sobre les condicions en les que s’han de
desenvolupar els desplaçaments per part de la població infantil durant la situació de
crisis sanitària ocasionada pel Covid-19.

PRIMER.- Deixar sense efecte la prohibició d’accedir a les platges del terme municipal
acordada mitjançant Decret núm. 1830/2020 de 15 de març, permetent-se l’accés a les
mateixes, desde les 9.00 hores fins a les 21,00 hores, única i exclusivament per a la
realització del passeig diari dels menors regulat a l’Ordre Ministerial 370/2020 de 25
d’abril.
SEGON.- Que es procedeixi a informar de la possibilitat d’accés a les platges, així com
dels requisits per a la circulació per les mateixes establerts a l’ Ordre Ministerial
370/2020 de 25 d’abril.
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Atès que l’article 4 de l’Ordre Ministerial 370/2020, disposa que es podrà circular
per qualsevol via o espai d’us public, inclosos, els espais naturals i zones verdes
autoritzades, sempre i quan es compleixin els requisits per a la realització dels passeigs
diaris que s’hi estableixen, mitjançant 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:
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La citada Ordre Ministerial, es dicta a fi de protegir a la població infantil i establir
la forma com els nens i nenes poden realitzar desplaçaments fora del seu domicili, amb
la finalitat d’alleujar les mesures de confinament a les que han estat sotmesos i les
possibles conseqüències negatives que això comporta.

TERCER.- Les mesures establertes als apartats anteriors seran d’aplicació a partir de la
signatura del present Decret i fins a nou avís.
QUART.- 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.
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DECRET.- Mitjançant el Decret d’Alcaldia número 1830/2020 de 15 de març, es van
complementar les mesures prèviament adoptades al Decret número 1828/2020 de 13 de
març, acordant-se 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.

