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DECRET D’ALCALDIA 275/2020
Vist que el dia 14 de març de 2020 el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19.
Vist el Decret d’Alcaldia 250/2020, de 16 de març, en virtut del qual, entre altres mesures, es
tanca el mercat municipal excepte les parades en què se subministrin aliments.
Atès que Protecció Civil, mitjançant els comunicats periòdics del CECAT, en totes les
comunicacions de preguntes i respostes d’aclariments a dubtes de la normativa, considerava el
mercat un servei essencial i, per tant, no es podia tancar, però a partir del comunicat del dia 17
de març de 2020 ja donava a les autoritats competents l’opció de tancar-los,
Atesa la preocupant evolució de la pandèmia COVID-19.
Atès que el president del Govern de l’Estat ha anunciat que sol·licitarà al Congrés dels Diputats
autorització per a l’ampliació de l’estat d’alarma fins a l’11 d’abril de 2020.
Atès que s’ha evidenciat que els col·lectius més vulnerables a la pandèmia COVID-19, els
majors de 60 anys, continuen fent compres al mercat municipal durant la vigència de l’estat
d’alarma amb el consegüent risc de la seva salut, resulta aconsellable tancar totalment el susdit
mercat.
Vist que l’article 6 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix que
“Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la
gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco
de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin
perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5”.
Vist l’article 25.2 i) i j) de la LBRL.
Vist l’article 21.1 m) de la LBRL.
RESOLC
Primer.- Tancar immediatament i totalment el mercat municipal.
Segon.- El mercat romandrà totalment tancat mentre sigui vigent l’estat d’alarma.
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Tercer.- Traslladar aquesta resolució a tots els empleats amb funcions relacionades amb la
gestió del mercat municipal, a tots els membres de la corporació i publicar-la en la pàgina web
municipal.
Manat i signat per l'alcalde a Llagostera a la data de la signatura electrònica
L'alcalde

Davant meu
El secretari

Antoni Navarro Robledo
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