Expedient: 1/2021
Assumpte: Mesures Covid-19

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Relació de fets

II.- Vist el Decret 20/2020, de 18 de desembre, del president de la Generalitat, que
modifica el Decret 14/2020, de 25 d’octubre, del president de la Generalitat, de
mesures a la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisis
sanitària ocasionada por la Covid-19 i de la declaració de l’estat d’alarma activat pel
Govern de la Nació, i el Decret 19/2020, de 5 de desembre, del president de la
Generalitat, pel que es va prorrogar la mesura de restriccions d’entrada i sortida de
persones del territori de la Comunitat Valenciana, i es van adoptar noves mesures.
III.- Vista l'evolució de la situació sanitària al nostre municipi amb un increment notable
de COVID-19
Fonaments de dret
I.- Vista la relació de fets anterior i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l'article 21.1 a), m) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local,
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I.- Vist que el passat 25 d’octubre es va publicar en el BOE el Reial Decret 926/2020
pel qual es declara l’estat d’alarma per a contindre la propagació d’infeccions
causades pel SARS-CoV2.

DECRETO

RESOLC
PRIMER: S'ordena el tancament temporal i se suspén l'activitat, mentres continue
l'actual situació i en funció de la seua evolució, en els següents espais:
• Biblioteca municipal
• Instal·lacions esportives municipals
• Oficina de turisme
• Museu d'Art Contemporani “Vicent Aguilera i Cerni”
• El mercat, prohibint la instal·lació de llocs de venda ambulant
• Unitat de respir familiar
• Escola d'adults
SEGON: Se suspenen les cessions d'edificis municipals per a reunió a altres entitats o
associacions. A títol merament enunciatiu, se suspén l'autorització d'ús del local
municipal de la C/ Pintor Luís Prada de Conflent, 8 i de l’edifici situat en plaça de
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Resolució d’Alcaldia

l'Ajuntament, 2 per la Associació Cultural la Roca per a escola de música.
TERCER: S'estableix l'atenció a les oficines municipals al públic preferentment de
manera telefònica o amb cita prèvia.
QUART: Ordenar la suspensió de qualsevol mena d’activitat que tinga lloc en la via
pública, com per exemple:
• El Mercat

SETÉ: Contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se,
potestativament, recurs de reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan
que l’haguera dictat, o recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos,
davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Castelló o davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de
conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així
com en els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i sense perjudici de qualsevol altre recurs que
es poguera interposar.

DECRETO

SISÉ: Publicar aquesta resolució en la pàgina web municipal, en el Tauler d'anuncis,
en el Portal de Transparència i en els canals habituals de l'Ajuntament de Vilafamés.
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CINQUÉ: Recordar la prohibició de reunions presencials de més de 6 persones, tant
en espais públics com privats, recomanablement de dos nuclis familiars diferents com
a màxim, així com la limitació de la circulació nocturna.
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Ho mana i signatura el Sr. Alcalde a la data de la signatura, del que, com a Secretari
accidental, en done fe

