Es fa públic l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 de març de 2020 referent
a la SUSPENSIÓ DEL METCAT SETMANAL (VENDA AMBULANT) DEL MUNICIPI
D’AGRAMUNT:
“”ESTABLIMENT DE MESURES AMB MOTIU DEL VIRUS COVID-19: SUPENSIÓ
DEL MERCAT SETMANAL DE VENDA AMBULANT.
REF. NÚM. EXPEDIENT: 408/2020
Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARS-COV2 (Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, i per tal de complir amb les
normes dictades per l’Estat central i la Generalitat de Catalunya per contenir
l’expansió, i d’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada
pel COVID-19 (BOE, núm. 67, de 14 de març),
Vist el comunicat d’activació de la fase d’emergència del Pla d’actuació del
“PROCICAT” per emergències associades a malalties transmissibles emergents de
potencial risc, emès pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT),
d’acord amb les conclusions del Comitè Tècnic de seguiment del Pla esmentat.
Considerant les mesures preventives i de contenció adoptades per part del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya davant la situació actual d’
epidèmia declarada pel SARS-CoV-2, mitjançant resolució SLT/704/2020, d’11 de
març de 2020.
A la vista d'aquesta situació, des d'aquest Ajuntament entenem que hem d’anar
adoptant mesures que siguin necessàries per protegir la salut i la seguretat dels
ciutadans i contenir la progressió de la malaltia i es prentén acordar com a mesura
de prevenció amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, la suspensió del mercat
setmanal de venda no sedentària fora d’establiment comercial (venda ambulant)
que es celebra setmanalment els dimecres a la via pública del municipi d’Agramunt.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres assistents,
acorda:
PRIMER.- La suspensió del mercat setmanal de venda no sedentària fora
d’establiment comercial (venda ambulant) que es celebra setmanalment els
dimecres a la via pública del municipi d’Agramunt.
Aquesta suspensió entrarà en vigor de manera inmediata i fins nou avís.

SEGON.- Publicar
d’Agramunt.

aquesta

resolució

a

la

seu

electrònica

de

l’Ajuntament

Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb
l’article 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions publiques.””
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EDICTE

El que es fa públic pel vostre coneixement.
La senyora Alcaldessa accidental de l’Ajuntament d’Agramunt, Sra. Sílvia Fernàndez
Tarragona.
Agramunt, a la data de la signatura electrònica
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