
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 405/2020 Coronavirus-Covid19 

 
 

DECRET DE L’ALCALDESSA NÚM. 80/2020 
 

 
Vist que el Govern de la Generalitat ha anunciat que s’ha passat a la Fase d’alerta del 
pla Procicat per a malalties emergents en motiu dels casos del virus Covid 19 o 
coronavirus. 
 
Vist que l’alcaldessa, com a titular de les competències municipals de sanitat púbica i 
protecció civil, ha de prendre les mesures necessàries per tal que, ajustant-se a les 
determinacions i ordres de les administracions superiors, permetin posar fi i/o prevenir 
l’emergència sanitària i el risc sanitari per a les persones de la localitat. 
 
Que una de les recomanacions de les administracions superiors és que s’evitin les 
aglomeracions de persones i, per tant, es limitin tant com sigui possible les activitats 
que ho comporten. 
 
Per als pròxims dies està prevista la celebració en aquest terme municipal de diverses 
activitats esportives, culturals, socials etc., algunes de les quals a realitzar en 
instal·lacions municipals i/o en les quals es preveu una assistència important de 
participants. 
 
Atès el que disposa l’article 21 m) de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 

RESOLC 
 
 
Primer.-Ordenar el tancament dels equipaments municipals que es relacionaran i 
suspendre les activitats públiques que hi ha programades des del dia 13 de març de 
2020 fins al dijous 26 de març de 2020. Aquests tancament i suspensió es podran 
prorrogar pel termini que sigui necessari en funció de l’evolució de l’alerta sanitària 
provocada pel virus Covid-19. 
 
Equipaments tancats: 
 

• Pavelló municipal el Pujolò. 

• Centre Cultural Costa i Font (Biblioteca, Sales comunes). 

• Espai d’Aigua i Salut-EAS. 

• Escola de Música i d’Arts l’Arpa. 

• Parc de les Olors. 

• Centre obert El Puntal i servei d’informació juvenil. 



 

 

• Llar de Jubilats de Taradell. 

• Mercat municipal del dimecres. 

• Instal·lacions del Parc d’Esports de Taradell. 

• Camp de futbol de la Roureda-UD Taradell 
 
Segon.-  Demanar a la ciutadania que es mantingui informada pels canals oficials -en 
aquest sentit Ràdio Taradell seguirà emetent i el web municipal s’anirà actualitzant 
amb tota la informació-, i que s’evitin els rumors i difusió d’informacions no 
contrastades. En situacions d’emergència la serenitat és més necessària que mai, per 
la qual cosa agraïm la col·laboració de tothom evitant desplaçaments i contactes 
innecessaris. Davant de qualsevol sospita es recomana trucar al 061 i seguir la 
informació actualitzada al Departament de Salut. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest Decret al Ple. 
 
 
Taradell, 12 de març de 2020 
 
M. Mercè Cabanas Solà      Josep Rovira Sadurní 
Alcaldessa de Taradell      Secretari-interventor 
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