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F_RESOLUCION
AJUNTAMENT DE VIC - Decret
Data 29-05-2020
Número DEC/3545/2020

Assumpte: Aixecament de mesures preventives i de control de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2

DECRET
Mitjançant decret núm. DEC/1955/2020, de 12 de març de 2020, es va resoldre el següent:
-

Ordenar el tancament de les instal·lacions i serveis municipals següents: la Biblioteca
Joan Triadú, La Central, els centres cívics, el Centre de Dia, l’Espai Comunitari, l’Espai
Familiar, La Farinera, l’Orfeó, els pavellons esportius, el Vic ETB, les pistes d’atletisme
i l’Escola de Música i Conservatori.

-

Ordenar a la Fundació Atlàntida, gestora dels serveis d’arts escèniques, la suspensió
d’activitats que superi el terç de l’aforament de la Sala Ramon Montanyà i de la Sala
Joaquim Maideu. La resta de sales romandran tancades des del dia 12 al 26 de març.

-

Suspendre els mercats de marxants del dimarts, dissabte i diumenge des del dia 12 al
26 de març.

-

Suspendre les visites turístiques guiades programades per l’Ajuntament des del dia
12 al 26 de març.

-

Suspendre el tradicional Mercat del Ram de Vic que s’havia de celebrar els dies 3, 4, i
5 d’abril, atès que, si bé les dades de celebració són posteriors al dia 26 de març, la
contractació de serveis, el muntatge de les instal·lacions necessàries per la seva
celebració i la gran afluència de públic que atrau aquesta fira aconsellen la seva
suspensió aquest 2020, per raons de salut pública.

-

Ajornar la Festa de l’Esport Vigatà, la Cursa de les Dones i la Fira de l’Slot Clàssic.

-

Pel que fa a l’atenció al públic, del dia 12 al 26 de març romandrà tancada l’Oficina
del Remei. El servei d’atenció al públic de Benestar Social i l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà (OAC) de l’edifici de l’Ajuntament estaran oberts amb serveis mínims, en
horari habitual, i prioritzaran l’atenció telefònica i la tramitació telemàtica.

Així mateix, es va resoldre que aquestes mesures podien ser susceptibles de revisió en
coherència amb la situació epidemiològica de cada moment i, en conseqüència, sotmeses a
revisió si així s’estableix per les autoritats competents, i es va resoldre fer públic aquest
Decret a la pàgina web de l’Ajuntament de Vic i fer-ne trasllat a tots els departaments
afectats.
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Posteriorment, mitjançant decret núm. DEC/2312/2020, de 25 de març de 2020, es va
resoldre prorrogar el tancament de diverses instal·lacions i serveis municipals, així com la
suspensió de diverses activitats, contemplades en el decret d’Alcaldia DEC/1955/2020, de
data 12 de març de 2020, fins a nova data.
Tenint en compte les diferents ordres i resolucions que posteriorment s’han dictat per part
de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, les quals flexibilitzen determinades restriccions
establertes després de l’estat d’alarma, i de les diverses ordres que la modifiquen per a una
millor gestió de la crisi sanitària ocasionades pel COVID-19 en aplicació del Pla per a la
transició fins una nova normalitat.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Aixecar l’ordre de tancament de les instal·lacions i serveis municipals següents: la
Biblioteca Joan Triadú, els pavellons esportius, el Vic ETB, les pistes d’atletisme i l’Escola de
Música i Conservatori únicament a efectes d’inscripcions, tutories i exàmens als alumnes de
final de cicle.
SEGON. Obrir l’atenció al públic, amb cita prèvia, de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) i de
Benestar Social.
TERCER. L’aixecament de la suspensió de dites activitats és sens perjudici de què els titulars
de les mateixes han de garantir que el seu funcionament es produeix de conformitat amb les
mesures d'higiene, prevenció i seguretat que els resultin exigibles d'acord amb la normativa
vigent o la normativa que la modifiqui i que resulti aplicable en funció de la fase en què es
trobi el municipi.
QUART. Fer públic aquest decret a la pàgina web de l’Ajuntament de Vic i fer-ne trasllat a
tots els departaments afectats.
Ho mana i signa l’alcaldessa, en la data i hora que consta a la signatura, i en dóna fe la
secretària.
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Firmat electrònicament per:
L'alcaldessa
Anna Erra Solà
29-05-2020 15:00

Firmat electrònicament per:
La secretària
Maria Pilar Lobera Calvo
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