
 

SERVEI DE RECURSOS HUMANS 
Plans d'emergència
1549/6/ 2021     

Pl. de l’Ajuntament, núm. 1  -  08700  IGUALADA   Tel. 93  803 19 50   Fax 93 805 19 64   CIF P-0810100-H   atencio.ciutadana@aj-igualada.net    
www.igualada.cat 

DECRET

Vist que la situació actual de la pandèmia generada pel virus SARS-COV-2 està tenint una especial 
incidència a la ciutat d’Igualada amb una progressió ascendent dels casos detectats i de persones 
ingressades a l’Hospital.

Vist que en aquest creixement ascendent la ciutat d’Igualada és actualment la tercer municipi amb més de 
40.000 habitants amb més casos diagnosticats a Catalunya.

Vist que l´índex de rebrot se situa per sobre dels 600 casos per cada 100.000 habitants i que la taxa de 
transmissió supera l’1,5 punts i la previsió després de les festes nadalenques és que aquest creixement 
vagi en augment.

Vist que aquesta situació aconsella l'establiment de mesures excepcionals amb la intenció de contenir 
l'expansió del coronavirus i col·laborar en la protecció dels equipaments sanitaris assistencials de la ciutat, 
per evitar reproduir la contundent afectació que va tenir, a la Conca d'Odena, la primera onada del virus.

Vista la necessitat, doncs, de prendre noves decisions amb un caràcter preventiu per protegir la població i 
els equipaments sanitaris de la ciutat a més de les que pugui decretar l’autoritat sanitària competent.

Vist que l’Ajuntament d’Igualada va activar el pla d’actuació municipal per a pandèmies en Fase d’Alerta en 
data 11.03.2020 i que va passar a Fase d’Emergència des del 13.03.2020, situació que es manté en 
l’actualitat.

Vist que d’acord amb l’art. 40.1.a) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, la 
competència correspon a l’Alcalde;

RESOLC:

Primer.- Decretar des del dia 5 de gener  fins el 15 de gener (ambdós inclosos), les següents mesures 
amb caràcter preventiu a més de les que pugui decretar l’autoritat sanitària competent:

 Limitar l’ús de les instal·lacions esportives de titularitat municipal, exclusivament a l’activitat dels 
equips i esportistes que participin en competicions d’àmbit estatal, internacional i professional.

 Limitar l’ús de les instal·lacions municipals culturals exclusivament a l’activitat professional.
 Exceptuar de les limitacions esmentades l’activitat lectiva escolar.
 Suspendre les activitats públiques que es desenvolupin a la via pública.
 Anular les activitats nadalenques organitzades per l’Ajuntament.

Segon.- Notificar-ho a les parts afectades

Així ho mano i signo.
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Montserrat Moncunill
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