RESOLUCIÓ D’ALCALDIA
Relació de fets

III.- Vista la resolució d’Alcaldia, de data 5 de gener de 2021, núm. 2021-0003, per la
qual s'ordena el tancament temporal i se suspén l'activitat, a la vista de la situació
sanitària provocada per la COVID-19 i en funció de la seua evolució, entre altres, en la
biblioteca municipal, oficina de turisme, Museu d'Art Contemporani “Vicent Aguilera i
Cerni” i l’escola d'adults, i també s’ordena la suspensió de qualsevol mena d’activitat
que tinga lloc en la via pública.
IV.- Considerant la millora experimentada per la situació sanitària, conseqüència de la
qual s’ha dictat el Decret 7/2021, de 25 de febrer, del president de la Generalitat, pel
qual s’actualitzen les mesures de limitació de la permanència de grups de persones en
espais públics i privats i de limitació de la mobilitat, fins al 14 de març de 2021
inclusivament, i la Resolució de 25 de febrer de 2021 , de la consellera de Sanitat
Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden noves mesures, a conseqüència de la
situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
Fonaments de dret
I.- Vista la relació de fets anterior, així com l’actualització de la normativa de lluita
contra la COVID-19 abans indicada, 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,
RESOLC
PRIMER. Donar per finalitzat des de hui el tancament temporal dels següents espais,
els quals podran reprendre la seua activitat, sempre respectant les mesures de
limitació d’aforament, distanciament físic, seguretat interpersonal i higiene i prevenció
establides: biblioteca municipal, oficina de turisme, escola d'adults i parcs, inclosos els
infantils, jardins i zones d’esplai a l’aire lliure.
SEGON. Donar per finalitzat a partir del 4 de març de 2021 el tancament temporal del
Museu d’art contemporani «Vicente Aguilera Cerni», el qual podrà reprendre la seua
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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.
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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.
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activitat, sempre respectant les mesures de limitació d’aforament, distanciament físic,
seguretat interpersonal i higiene i prevenció establides.
TERCER. Publicar aquesta resolució en la pàgina web municipal, en el Tauler
d'anuncis i en els canals habituals de l'Ajuntament de Vilafamés.
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Ho mana i signatura el Sr. Alcalde a la data de la signatura, del que, com a Secretari,
en done fe
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QUART. 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.

