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Fets
Atès el Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat de l’alarma per la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
Atesa la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures
addicionals per la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, dictada pel
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Atès el real Decret-llei /72020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per
respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.
Arran de l’epidèmia del Coronavirus SARS-CoV-2 i atesa l’activació en fase d’alerta del Pla
d’Actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles de
potencial risc, que s'ha activat el Pla per reforçar la implementació de mesures amb l'objectiu
de contenir el nombre d'afectacions.
Amb l’objectiu de facilitar l'aplicació de les mesures adoptades per les autoritats competents
en la lluita contra l'expansió de la pandèmia, i en virtut del que disposen els arts. 21.1.a), b),
k), m) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
RESOLC:

CSV: 7894a172-ac4c-4dd4-a224-c630be57da1b
Aquest document és Còpia en paper autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2
d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça https://tramits.montgat.cat

PRIMER.- Suspendre el funcionament de la zona blava i zona verda en tot el terme
municipal per les limitacions a la llibertat de circulació imposades en l’article 7
del RD 463/2020, de 14 de març, fins a la finalització de l’estat d’alarma decretat pel Govern
espanyol.
SEGON.- Mantenir el normal funcionament i la normal regulació de les zones de càrrega i
descàrrega així com les zones exprés per tal de permetre la realització de compres
necessàries i l’abastament de productes de primera necessitat.
TERCER.- Publicar el present Decret en el Tauler d'edictes així com en el Portal de
Transparència de l’Ajuntament per al seu general coneixement.
Montgat, a la data de la signatura electrònica.
L’Alcalde.
Andreu Absil Sola

En dono fe
La Secretària
Loida Valeros Cejas
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