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DECRET

Vist que l'Ajuntament d'Igualada va decretar, amb data de 5 de gener de 2021, mesures especials per a 
minimitzar la propagació del virus SARS-COV-2 en la lluita contra la Pandèmia de la COVID-19 i que entre 
elles es van aprovar les següents:

 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.

Vist que el Decret de mesures aprovades tenia vigència fins al dia 15 de gener de 2021.

Vist que la Generalitat de Catalunya també va aprovar, en data 4 de gener de 2021 la Resolució 
SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut 
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya amb 
efectes a partir del 7 de gener i amb vigència fins el dia 17 de gener.

Vist que la Generalitat té previst aprovar a partir del 18 de gener noves mesures o bé prorrogarà les 
existents actualment.

Vist que les dades de la situació epidemiològica a Igualada s'ha anivellat a les que es registren, en 
general, a altres municipis de Catalunya i que es considera adequat prorrogar les mesures addicionals 
Decretades per l'Ajuntament d'Igualada fins al dia 17 de gener de 2021 per aplicar,  partir del 18 de gener, 
aquelles que derivin només de la Resolució de la Generalitat de Catalunya.

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 la pròrroga, fins el dia 17 de gener, de les següents mesures de caràcter preventiu 
aprovades per Decret d'alcaldia de data de 5 de gener, a més de les que resulten de l'aplicació de la 
Resolució SLT/1/2021,de 4 gener, de la Generalitat de Catalunya:

 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.
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 Suspendre les activitats públiques que es desenvolupin a la via pública.
Segon.- Notificar-ho a les parts afectades

Així ho mano i signo.
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