Ajuntament de La Fatarella

DECRET
Atesa la necessitat de donar compliment a les normes, resolucions i instruccions dictades
per l'Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya per contenir l'expansió del
virus SARS-CoV-2 (coronavirus) i d’adoptar mesures extraordinàries i de caràcter
temporal amb la finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus;

A l’empara del que disposen els articles 21.1.k) i m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i 53.1.k) i m) del Text Refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2993, de 28 d’abril;
HE RESOLT:
1. Incorporar la Seguretat i Vigilància General al llistat de serveis bàsics i estratègics
que són necessaris garantir a l’Ajuntament de la Fatarella.
2. Permetre la venda no sedentària fora d’establiment comercial (venda ambulant i de
caràcter generalista), respecte a l’abastament de productes frescos a l’aire lliure, en
la seva ubicació actual (Plaça Major), els dimecres i dissabtes, amb les següents
condicions d’obligat compliment per a paradistes i per a clients:



Separació mínima entre parades de cinc metres.
Atenció individualitzada, i manteniment de l’ordre d’espera amb separació
mínima entre persones de dos metres.



El temps de permanència en les parades de venda haurà de ser l’estrictament necessari
per a l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat.



S’evitaran aglomeracions i es controlarà que clients i paradistes mantenen la distància
de seguretat.



Les mercaderies es dispensaran directament pel paradista, amb prohibició de contacte
directe del gènere per part de la clientela.
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Atesos els Decrets de l’Alcaldia número 2020-0071, de 13 de març de 2020; número 20200072, de 16 de març de 2020 i número 2020/0073, de 17 de març de 2020, i complementant
els mateixos davant l’actuació situació;

Número: 2020-0074 Data: 19/03/2020

Ateses les recomanacions i les directrius de l’Organització Mundial de la Salut, el Ministeri
de Sanitat, el Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de
Catalunya;

DECRET

Francisco Blanch Batiste (1 de 1)
Alcalde President
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Alcaldia - Presidència

Ajuntament de La Fatarella


Els paradistes col·locaran a la vista de la seva clientela cartells informatius de les
mesures establertes pel present Decret, els quals seran facilitats per
l’Ajuntament de la Fatarella.



A la finalització de l’activitat comercial personal de l’Ajuntament procedirà a la neteja
de l’espai ocupat per les parades.

3. Publicar el present Decret a la web corporativa i a la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de la Fatarella.
4. Aquestes mesures són d’aplicació fins el 30 de març de 2020, sense perjudici de la
seva possible pròrroga i/o modificació en coherència amb l’evolució de la pandèmia
provocada pel SARS-CoV-2.
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Ho mana i signa l’Il·lm. Sr. Alcalde, Francisco Blanch Batiste.

DECRET

6. Comunicar, mitjançant correu electrònic, el present Decret a tots els regidors de
l’Ajuntament de la Fatarella i al responsable de Protecció Civil a les Terres de
l’Ebre (Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya).

Número: 2020-0074 Data: 19/03/2020

5. Sense perjudici de la seva immediata executivitat, del present Decret es donarà
compte al Ple en la primera sessió ordinària que celebri.

