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DECRET D'ALCALDIA RELATIU A L'ADOPCIÓ DE MESURES EXTRAORDINÀRIES I
D'URGENT NECESSITAT RELACIONADES AMB LA CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS AL
PARLAMENT DE CATALUNYA 2021
ATÈS que per Decret 147/2020, de 21 de desembre, es van convocar eleccions al Parlament
de Catalunya a celebrar el dia 14 de febrer de 2021.
VIST l’informe emès per l’intendent Major, Cap de la Guàrdia Urbana, el 8 de febrer de 2021,
on es justifica la manca d’efectius per prestar servei durant la jornada electoral.
VISTES les funcions atorgades al Cap del Cos i a l’Intendent Major pels articles 15 i 17 del
vigent Reglament de la Guàrdia Urbana.
ATÈS que la Policia Local és un servei essencial del sistema de seguretat pública i integrant de
les forces i cossos de seguretat, amb la missió constitucional de protegir el lliure exercici dels
drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana.
ATÈS que son principis bàsics d’actuació dels membres de les forces i cossos de seguretat, la
dedicació professional, de manera que hauran de dur a terme les seves funcions amb total
dedicació, amb intervenció sempre, en qualsevol temps i lloc, estiguin o no de servei en
defensa de la Llei i de la seguretat ciutadana.
VIST que l’article 65 del Reglament de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet estableix que en tots
els casos d'emergència que assenyali la superioritat i en general en aquells en que la
necessitat ho requereixi, tot el personal està obligat a la prestació del servei fins que cessin els
motius determinants de l'emergència o necessitat, o be fins que les circumstàncies permetin els
relleus.
VIST que l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
preveu que els municipis tenen competència pròpia en matèria de policia local, i l’article 66 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, que els municipis tenen competència pròpia en matèria de seguretat en llocs públics.
VIST que l’article 92 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,
disposa que les forces de policia destinades a protegir els locals de les seccions han de
prestar al president de la mesa, dins i fora dels locals, l'auxili que aquest requereixi.
VIST l’article 17.13 del vigent conveni col·lectiu, segons el qual “... les compensacions per
treball en jornada electoral seran les que s’estableixin a nivell general en cada convocatòria,
sense perjudici que els treballs complementaris que aprovi l’Ajuntament, quan sigui fora de la
jornada laboral del personal, es tingui dret a la compensació d’un dia de festa i que es puguin
compensar econòmicament mitjançant les gratificacions que s’estableixin.”
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VIST el Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir
la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, el qual ha estat prorrogat mitjançant el
Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, fins a les 00.00 hores del dia 9 de maig de 2021.
VIST el Decret 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopció de les mesures necessàries en el
territori de Catalunya durant la declaració de l'estat d'alarma davant la situació d'emergència
sanitària provocada per la COVID-19, pel qual es faculta a la consellera de Salut i el conseller
d'Interior, en la seva condició d'autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla d'actuació
PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial
alt risc, per tal que adoptin les resolucions per fer efectives les mesures que siguin necessàries
durant la declaració de l'estat d'alarma al territori de Catalunya.
Vista la Resolució SLT/275/2021, de 5 de febrer, 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, publicada al DOGC núm. 8335, de 6 de febrer de 2021 i en
vigor des del dia 8 següent, on s’estableixen mesures de caràcter restrictiu i de necessari i
d’imprescindible control per part de les forces i cossos de seguretat.
VIST l’informe jurídic de caràcter favorable emès per l’assessor jurídic de l’Àrea de Convivència
i Seguretat.
VIST l’article 124.4, lletres h) i j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
Règim local, pel qual s’atorga a l’Alcaldia les competències per adoptar les mesures
necessàries i adequades en casos d’extraordinària i urgent necessitat, així com la Prefectura
de la Policia Local, les quals resulten no delegables per aplicació de l’apartat 4 del citat
precepte.
L’Alcaldia – Presidència, en exercici de les citades competències,
RESOL:
PRIMER.- ORDENAR, com a mesura extraordinària i d’urgent necessitat, la mobilització dels
efectius policials, entre torns i unitats, que resultin necessaris per a garantir el normal
desenvolupament de les eleccions al Parlament de Catalunya, a celebrar el dia 14 de febrer de
2021, d’acord amb els criteris de la prefectura de la Guàrdia Urbana, en especial les funcions
encomanades per la situació de l’estat d’alarma per la pandèmia del coronavirus COVID-19,
així com les funcions pròpies de policia local de prestació obligatòria per aquest cos.
Les condicions econòmiques seran les següents:
 La jornada serà de 12 hores, disposant de 4 hores per a exercir el dret a vot.
 La citada jornada serà retribuïda com a hores extraordinàries festives, llevat que la
persona interessada no acrediti formalment haver exercit el seu dret a vot, en el qual cas
únicament se retribuiran les 8 hores de servei efectiu.
 Opció de gaudir el dia de festa pels treballs complementaris fora de la jornada laboral o
compensar-lo mitjançant una gratificació de 159,00 euros per a agents i 178,80 euros per
a caporals.
SEGON.- INSTAR a l’Intendent Major, Cap de la Guàrdia Urbana, a dictar totes les ordres
necessàries per tal de donar compliment a la mobilització ordenada en el dispositiu anterior.
TERCER.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima difusió
mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
QUART.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc, en
aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
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CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, a l’Intendent Major, Cap de
la Guàrdia Urbana, a la Direcció de Serveis de l’Àrea de Convivència i Seguretat, a la Direcció
de Serveis de Recursos Humans, a la Gerència Municipal, a la Intervenció General i a la
Tresoreria Municipal.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals i a la
representació sindical d’aquest Ajuntament.
.

Contra aquest acte de tràmit qualificat, de conformitat amb l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es podrà
interposar, de manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes, comptat de l’endemà a la seva notificació. El termini màxim per a la resolució
d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que
s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de sis
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat per silenci
administratiu, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona (arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa).
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de
l’endemà a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.
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