DECRET D’ALCALDIA

Il·lm. Sr. Manel Ezquerra Tomas Alcalde de l’Ajuntament de la Vila d’Alcarràs.

Atès que en data del proppassat dia 12 de març es va dictar resolució adoptant mesures front la situació
generada per la problemàtica creada pel conegut popularment coronavirus Covid-19 (SARS-CoVs).Una
de les mesures era la suspensió de la celebració del mercat setmanal que s’escau en divendres.

No obstant, donat que s’ha detectat un positiu per Covid-19 al nostre municipi i es desconeix el nivell de
propagació. Per la qual cosa es considera que des de l’Ajuntament s’ha d’evitar al màxim la circulació de
persones i la confinació als domicilis. A tal efecte les activitats municipals de concurrència pública, incloent
la de mercat, s’han de mantenir clausurades.

RESOLC,

PRIMER.- Tornar a suspendre la celebració del mercat setmanal del divendres per a TOTS ELS
PRODUCTES, també la venda d’aliments frescos i peribles, i planter per a cultiu.
SEGON.- Donar-ne la publicitat corresponent i comunicar-ho a tots els serveis municipals, als efectes
oportuns.
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Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Número: 2020-0271 Data: 24/03/2020

Atesa la necessitat social de proveir-se de productes de primera necessitat, aliments i planter per a als
cultius de consum propi el dia 19/03/2020 es va aixecar la prohibició de venda pels punts de venda
d’aquests productes.
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