Número d'expedient: 3/2020/SU_CGZ
Procediment: Control i gestió de les zones d'estacionament
Àrea del tràmit: VIA PÚBLICA

DECRET - Vilafranca del Penedès, 18 de març de 2020
SUSPENSIÓ DE L'OBLIGATORIETAT DE PAGAR LES ZONES BLAVES DEL MUNICIPI DE
VILAFRANCA DEL PENEDÈS AMB LA FINALITAT DE REDUIR AL MÀXIM LA PROPAGACIÓ DE LA
INFECCIÓ DE LA MALATIA CORONAVIRUS COVID-19
Atès que l'OMS, va declarar que la situació en relació amb la malaltia del coronavirus COVID-19
suposava una emergència de salut pública d'importància internacional, que exigia l'adopció de
mesures orientades a protegir la seguretat i la salut de ciutadans.
Atès que des de l'Ajuntament es creu oportú aprovar mesures que minimitzin la propagació del
virus i ajudin la població a respectar les mesures de contenció.
Vist el Real Decret 463/202, 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.
Vist l'article 21.m9 de Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix
als alcaldes, entre d'altres, la competència per adoptar personalment i sota la seva
responsabilitat, en cas de catàstrofe o infortunis públics o riscos greus d'aquests, les mesures
necessàries i adequades, donant compte de forma immediata al Ple.

DISPOSO:
Primer: acordar l'anul·lació de l'obligació de pagar per estacionar a les zones blaves del municipi.
Segon: demanar a la població que minimitzi els desplaçaments i que faci l'ús més restrictiu
possible de les zones blaves quan faci ineludibles o legalment permeses.
Tercer: sol·licitar a l'empresa concessionària de la gestió de les zones blaves el tancament de
les màquines expenedores de tiquets, perquè no indueixi a error a la població. Igualment
l'empresa concessionària, exhibirà un rètol a cada màquina amb la llegenda: "Per ordre de
l'Ajuntament, els serveis de zona blava seran gratuïts fins a nou avís"
Quart: aquest decret entrarà en vigor el dia 17 de març de 2020 i tindrà una vigència fins a nou
avís, sempre que la situació sigui similar a l'actual o sense perjudici de què en qualsevol
moment pugui ser susceptible de modificar-se o ampliar-se, en relació amb la situació
epidemiològica.
Cinquè:notificar aquest decret a l'empresa concessionària del servei i publicar-ho a la web
municipal.
Sisè: donar compte d'aquest decret en la propera Junta de Govern Local.
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Davant meu,
El secretari

L'Alcalde,

Signat digitalment
per CPISR-1 C
PERE REGULL
RIBA el
19/03/2020 a les
10:59:23
Pere Regull i Riba

Signat digitalment
per Eduard Marcó
Alberti - DNI
40896632X (SIG)
el 19/03/2020 a
les 13:19:07
Eduard Marcó i Alberti

