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Certificats o Informes

DECRET

2.- Atesa l’evolució de la pandèmia, i l’augment de mobilitat que es va veure
incrementat amb una flexibilització de les restriccions imposades amb anterioritat, i
atès l’orografia del barri de Dalt Vila, els seus valors patrimonials i el fet que
bàsicament és un barri de marcat caràcter residencial, mitjançant Decret núm. 20202853 de data 22/05/2020 es va resoldre deixar sense efecte la suspensió de les
limitacions d’accés a l’Àrea de circulació restringida de Dalt Vila acordada mitjançant
Decret núm. 2020-1830, de 15 de març, des de l’1 de juny de 2020, mantenint la
suspensió de les limitacions d’accés a l’Àrea de circulació restringida de La Marina i
autoritzant la circulació de vehicles pels vials que constitueixen aquesta àrea .
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Mitjançant Decret d'Alcaldia de data 15 de març de 2020 (número 2020-1830), a
l'empara del que es preveu en l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de
les Bases del Règim Local, es va adoptar amb caràcter d'urgència la suspensió de les
limitacions d’accés a les zones ACIRE del municipi.
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1 - Vist el Reial decret 463/2020 de 4 de març, i les successives pròrrogues efectuades
a través dels Reials decrets 476/2020, de 28 de març, 487/2020, de 10 d'abril,
492/2020, de 24 d'abril, i 514/2020, de 8 de maig, adoptant-se un seguit de mesures
per garantir la salut i seguretat dels ciutadans i contenir la progressió de la malaltia,
entre les que s'incloïa la limitació de la llibertat de circulació de les persones que
només podrien fer ús de les vies públiques en circumstàncies molt limitades.

3. Vista la Secció I del Capítol IV de l'Ordenança de circulació, per la qual es regulen
les àrees de circulació restringida en el terme municipal d'Eivissa.
4. Vist que els barris de La Marina i Dalt Vila varen ser declarats àrees de circulació
restringida mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 2018-3631 (BOIB núm. 77 de 23 de juny
de 2018).
5. Vistes les darreres mesures del Govern Balear que van fent passos progressius per
a la desescalada en el sentit de relaxar una mica més les restriccions acostant-se més
a la normalitat prèvia a la pandèmia entre altres l'inici de la desescalada de l'oci
nocturn.
6.- Vist que en aquest barri de La Marina atès la evolució de la pandèmia que ha
suposat que les autoritats competents hagin acordat l’aixecament de les importants
restriccions que afectaven a la lliure circulació de les persones, amb les conseqüents
reactivació del tràfic marítim i aeri nacional i internacional i de la mobilitat en general
que fan que aquesta temporada turística hi hagi augmentat la presencia de turistes a la
nostra illa respecte a la temporada anterior i s’hagi incrementat el trànsit de vehicles a
la zona notablement.
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Expedient núm.

RESOLC:
PRIMER.- Deixar sense efecte la suspensió de les limitacions d’accés a l’Àrea de
circulació restringida de la Marina acordada mitjançant Decret núm. 2020-18353 de 22
de maig de 2020, des del 6 d’agost de 2021
SEGON.- Que es procedeixi a la publicació del present Decret a la seu electrònica i al
web de l’Ajuntament, es notifiqui a les Regidories afectades i es doni difusió
d’aquestes mesures, a través dels mitjans de comunicació i altres sistemes de
comunicació propis de l’Ajuntament d’Eivissa.

(Document signat electrònicament)
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