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F_RESOLUCION

Unitat tramitadora: Unitat Administració Secretaria
AJT/4175/2020
Codi document: ASC14I0TY

AJUNTAMENT DE VIC - Decret
Data 25-03-2020
Número DEC/2312/2020

Assumpte: Pròrroga del decret DEC/1955/2020, de 12/03/2020, de mesures preventives i de control
de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2

DECRET
Mitjançant decret d’Alcaldia DEC/1955/2020, de data 12 de març de 2020, es va ordenar el
tancament de diverses instal·lacions i serveis municipals, així com la suspensió de diverses
activitats.
Així mateix aquest decret disposava que 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.
Davant l’eventual pròrroga de l’estat d’alarma.
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. 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.
SEGON. 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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