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DECRET D’ALCALDIA

Expedient: 23/2020/ALTPRE
Procedència: Àrea de Presidència

A Montcada i Reixac,

Vist el decret  d’alcaldia núm. 2020/971, de data 12 de març de 2020, que disposa entre altres el 
següent acord:

“.../..

Tancament de l’accés al públic dels següents equipaments municipals, sense detriment 
de mantenir la prestació dels serveis públics. L’atenció ciutadana no es prestarà de 
manera presencial i sí per telèfon i correu electrònic. Tota la informació de tràmits i 
serveis restarà disponible al web municipal www.montcada.cat:

…/….

ÀMBIT SERVEIS I COMERÇ:
- Ajuntament
- Els mercats setmanals de Montcada Centre i Can Sant Joan queden anul·lats fins a 
nova comunicació.”

…/…

D’acord amb el  comitè “polític tècnic” de seguiment municipal de l’epidèmia del coronavirus i 
per tal de mantenir serveis essencials per a les persones i poder garantir el subministrament 
d’aliments a la població:

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,   
Vista la proposta presentada.

Aquesta Alcaldia RESOL:

PRIMER.- Modificar el referit punt de la resolució d’alcaldia 2020/971 de data 12 de març de 
2020, que queda redactat en els termes següents:

- “Els mercats setmanals de Montcada Centre i Can Sant Joan queden anul·lats fins a 
nova comunicació excepte les parades d’aliments en considerar-se que es tracten 
articles de primera necessitat per la ciutadania”

SEGON – Comunicar aquesta resolució als paradistes dels mercats setmanals de Montcada 
Centre i Can Sant Joan de venda no sedentària.  

Signat a Montcada i Reixac en la data que consta a l’encapçalament.

https://tramitsigestions.montcada.cat/validacio
http://www.montcada.cat
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Ho mana i signa l’Alcaldia
Dono fe i prenc raó. Art.3.2 RD 128/2018
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