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F_RESOLUCION

Unitat tramitadora: Unitat Administració Secretaria
AJT/4175/2020
Codi document: ASC14I0RC

AJUNTAMENT DE VIC - Decret
Data 12-03-2020
Número DEC/1955/2020

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

DECRET
Vista la Resolució SLT/704/2020, per la qual s’adopten mesures de distanciament social en
relació als esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel
SARS-CoV-2, publicada al DOGC d’11 de març de 2020, en què la Generalitat de Catalunya
adopta les mesures següents durant el període mínim del 12 al 26 de març:
a) Els esdeveniments esportius, professionals i no professionals que se celebrin a Catalunya
s'han de realitzar a porta tancada, excepte aquells en què hi participin menors d'edat, que hi
poden anar acompanyats.
b) La suspensió o ajornament de les activitats col·lectives en espais tancats o oberts que
impliquin una concentració superior a 1.000 persones.
En els casos en què aquestes activitats es desenvolupin en espais amb aforaments inferiors a
les 1.000 persones, es poden celebrar únicament si només s'ocupa un terç de l'aforament
màxim autoritzat, amb l'objectiu de garantir un espai de separació adequat entre els
participants.
Aquestes mesures de restricció s'apliquen a activitats d'espectacles públics, recreatives i
qualssevol altres d'oci, culturals, religioses o similars, amb independència que siguin ofertes
per un titular, explotador o organitzador públic o privat.
Atès que els municipis tenen atribuïda la competència de protecció de la salut pública per
l’article 25.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
En compliment de les competències atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 21.1, apartats
a) m) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i article 53 del
DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal catalana.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. 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.
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SEGON. 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.
TERCER. Suspendre els mercats de marxants del dimarts, dissabte i diumenge des del dia 12
al 26 de març.
QUART. Suspendre les visites turístiques guiades programades per l’Ajuntament des del dia
12 al 26 de març.
CINQUÈ. 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.
SISÈ. Ajornar la Festa de l’Esport Vigatà, la Cursa de les Dones i la Fira de l’Slot Clàssic.
SETÈ. 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.
VUITÈ. Les mesures acordades en aquest Decret podran 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.
NOVÈ. 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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L'alcaldessa
Anna Erra Solà
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Firmat electrònicament per:
La secretària
Maria Pilar Lobera Calvo
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