Atès que l’Ajuntament d’Eivissa ha realitzat tots els tràmits necessaris a fi de garantir la
reobertura dels parcs infantils, complint amb les condicions de neteja i desinfecció de
les instal·lacions i de col-locació de cartelleria informativa exigits pel Decret 4/2020 de
12 de juny, mitjançant el present 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:

SEGON.- Que es procedeixi a la publicació del present Decret a la seu electrònica de
l’Ajuntament, i es notifiqui a les Regidories afectades.
Eivissa
En don fe
L’ALCALDE

EL SECRETARI ACCTAL
(Document signat electronicament)

DECRET

Joaquim Roca Mata (2 de 2)
Secretari Acctal
Data Signatura: 17/06/2020
HASH: f7d158cc22a9e3427d5a495227b11fbd

PRIMER.- Que es procedeixi a la reobertura dels parcs infantils públics del municipi a
partir del dia 18 de juny de 2020, havent-se de complir amb les condicions establertes
al Decret 4/2020 de 12 de juny, i posteriors modificacions del mateix que es puguin
acordar.
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Al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 107, de data 12 de juny de 2020, s’ha
publicat el Decret 4/2020, de 12 de juny, de la Presidenta de les Illes Balears, pel qual
s’estableixen mesures complementàries de flexibilització de determinades restriccions
en l’àmbit de les Illes Balears establertes durant la declaració de l’estat d’alarma, en
aplicació de la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat,
preveient-se que els Ajuntaments poden obrir al públic els parcs infantils públics,
sempre que es compleixin les condicions previstes a l’article 2 del del citat Decret.
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DECRET.- Mitjançant Reial Decret 463/2020 de 14 de març, es va declarar la situació
d’estat d’alarma per a la gestió de la crisis sanitària ocasionada per la COVID-19,
acordant-se el tancament al públic dels parcs infantils recreatius.

