
DECRET

Per Decret de l’alcaldia núm. 2020/394, de 16 de març de 2020, en la part que ara interessa, es
va resoldre el següent:

“.../...

Donada la situació actual de l’epidèmia del COVID-19 i la seva evolució, havent-se declarat 
l’Estat d’alarma pel Real decret 463/2020, de 14 de març, i amb l’objectiu de reforçar-ne la 
contenció, es considera necessari adoptar una sèrie de mesures complementaries, a les 
adoptades per decret 2020/372 i per decret 2020/377, per protegir a les persones.

.../...

Quart.- Així mateix per minimitzar el greu rics de contagi de la població, derivat de l’ús de les 
màquines expenedores, i per raó de forçà major, es suspèn el funcionament de la zona blava i 
de la zona verda, que passaran a ser de lliure aparcament, fins que perdi la seva vigència el 
Real Decret 463/2020.

../...”

Per decret de l’alcaldia 2020/629, de data 15/5/2020, ja es va aixecar la suspensió del 
funcionament de la zona blava En aquests moments en que s’han iniciat les fases del 
desconfinament, autoritzant la mobilitat dins de la mateixa zona sanitària i tenint en compte que 
la majoria de la població ja té i s’ha habituat a utilitzar els mitjans de protecció persona i que la 
zona verda del Port està sent ocupada per vehicles que no són residents i existint una necessitat 
manifesta dels residents de poder aparcar en aquesta zona tan concorreguda,

Per tot això

RESOLC

Primer.- A partir del dia 30 de maig de 2020 s’aixeca la suspensió del funcionament de la zona 
verda del vial verd del port (platja de la Picòrdia), que deixarà de ser lliure i estarà de nou 
reservada únicament als residents, que hauran de posar en lloc visible el rellotge horari i el
distintiu de vehicle resident.

Segon.- Es manté la suspensió de la obligació de posar tiquet a la zona verda de la part de dalt
de la Riera Pare Fita fins que no es deixi sense efecte l’estat d’alarma decretat per l’estat 
espanyol.

Tercer.- Donar la màxima difusió a la present resolució i comunicar-la a la Policia Local 
Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica
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