DECRET SOBRE LA FESTA DE LA NIT DE SANT JOAN
AL MUNICIPI DE BELLREGUARD

Vista la mesura núm. 24 sobre platges, de la citada resolució, que expressament diu:
“Es permet l’accés a les platges per a passejar o fer activitat física i esportiva a l’aire
lliure tot mantenint les mesures de distanciament físic i higiene i de prevenció, sempre
dins de la limitació a la llibertat de circulació i mobilitat que puga establir-se.”
Atès que, tradicionalment, en les fogueres de la Nit de Sant Joan es realitzen altres
activitats d’oci com ara menjar i beure en la platja; activitats que no estan incloses entre
les permeses en la mesura abans citada i donada la transcendència de la festa.
D’acord amb tot allò exposat anteriorment i en virtut de les competències establertes en
l’article 21.1m) de la LRBRL,

RESOLC

PRIMER.- Suspendre les fogueres de la Nit de Sant Joan a la platja de Bellreguard,
enteses com a la festa tradicional d’anar a la platja a sopar, ja que aquesta activitat d’oci
no està entre les permeses en la mesura 24 abans esmentada.
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Vista la Resolució, de 3 de juny de 2021, de la consellera de sanitat universal i salut
publica valenciana, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut publica en l’àmbit
de la Comunitat Valenciana a conseqüència de la situació de la crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19, per al període entre el 8 de juny de 2021 i el 30 de juny de 2021.
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Davant la situació d'emergència que vivim, així com la incertesa sobre l’evolució de la
pandèmia i que la prioritat de les administracions en general, i de la local en particular, ha
de ser la de salvaguardar la salut de tots els seus veïns i veïnes, la qual cosa comporta,
entre d’altres mesures, prendre una sèrie de mesures en els actes previstos per a la nit de
Sant Joan a Bellreguard.
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SEGON.- Publicar el present acord en el tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament
https://bellreguard.sedelectronica.es/info.0
i
en
la
pàgina
web
de
https://www.bellreguard.net/ per a major difusió.

Davant meu, el secretari-accidental

Alexandre Ruiz Gadea

Josep Server Ausina
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L’alcalde-president
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Ho mane i signe a Bellreguard, a la data de la signatura electrònica.

