DE LIMITACIÓ HORÀRIA DE TANCAMENT
VENDA PERSONALITZADA O EN RÈGIM

La situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARSCOV-2 (Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, implica que cal
l’adopció urgent de mesures extraordinàries i de caràcter temporal amb la
finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus, tot seguint les
recomanacions marcades pel 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), l’Organització
Mundial de la Salut (OMS), el Ministeri de Sanitat del Govern Espanyol, així
com del Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de
Catalunya.

L’Ajuntament de les Borges Blanques ha anat prenent les mesures necessàries
per protegir la salut i la seguretat de la seva ciutadania.
Atès que existeixen establiments al municipi que ofereixen un assortiment de
productes centrats en begudes, alimentació i d’altres i que tenen un horari que
pot propiciar un moviment de persones durant la nit contrari al Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la
situació de crisi sanitària arran de la pandèmia del coronavirus.
Es per això que d’acord amb l’article 21.1.M de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, que disposa que l’alcalde pot adoptar
personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis
públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades,
donant-ne compte al Ple, de manera immediata.
RESOLC:
Primer.- Limitar a tot el terme municipal de les Borges Blanques l’horari de
tancament fins a les 21 hores dels establiments de fins a 120 m2 dedicats a la
venda personalitzada o en règim d'autoservei de productes centrat en begudes,
alimentació, productes d'estanc i d’altres, perquè poden propiciar un moviment
de persones durant la nit contrari al Reial decret 463/2020, de 14 de març.
Segon.- Amb aquesta limitació d’horaris es vol impedir que l’obertura d’aquests
establiments més enllà de les 21 hores puguin facilitar l’alteració de la
convivència i les normes socials necessàries per una correcta aplicació de les
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La situació d’excepcionalitat i emergència provocada pel virus esmentat i
l’impacte dels seus efectes en el municipi de les Borges Blanques incideixen
directament en la prestació de serveis i l’activitat municipal.
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obligacions dels ciutadans de respectar el confinament per tal de controlar la
pandèmia del Covid1
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats i donar-ne trasllat al
Departament de la Policia Local, per tal de vetllar per al seu compliment.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament, en la propera
sessió que celebri.

Enric Mir i Pifarré
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Davant meu
La secretària
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