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DECRET

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament del Montmell. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 258D6BA578714C52A4AD37ECE96B83B5 i data d'emissió 15/01/2021 a les 13:52:10

Pròrroga el tancament de la zona d'acampada de l'Àrea Recreativa
forestal del Montmell, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 al territori de Catalunya.

Fets
En data 22 de desembre de 2020 es va acordar prorrogar el tancament de
l'Area recreativa forestal del Montmell fins al 11 de gener de 2021.
Ates que en data 14 de gener de 2021 el Procicat va acordar prorrogar les
mesures de restricció aprovades per la resolucio SLT/1/2021 de 4 de gener de
2021, que finaven el dia 17 de gener fins el dia 24 de gener de 2021.
Ates que es mantenen les mesures de prohibició del consum de begudes i
menjar al espai públic i restricció de la mobilitat nocturna es mantenen fins al
24 de gener de 2021.

Fonaments de dret
SLT/1/2021 de 4 de gener.
Acord del Procicat de data 14 de gener de 2021.

En conseqüència, RESOLC:
Primer.- Acordar la pròrroga del tancament de la zona d'acampada i
barbacoes de l'Area recreativa forestal del Montmell fins el proper 24 de gener
de 2021, com a mesura de prevenció de la propagació del COVID19, d'acord
amb les resolucions de les autoritats competents detallades a la part expositiva.
Segon.- Fer públic aquest acord al web de l'ajuntament i a les xarxes socials

Règim de recursos:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSE MARIA ROLDAN LIROLA - DNI ** (SIG) el dia 15/01/2021 a les 12:22:01

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

L'Alcalde,
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