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RESOLUCIÓ RELATIVA A L'ACTIVACIÓ, DES DE L'11 DE JULIOL DE 2020, DEL PLA BÀSIC
D'EMERGÈNCIA MUNICIPAL EN LA SEVA FASE D'ALERTA.
VIST l’informe emès pel director de serveis de Benestar i Drets Socials el 12 de juliol de 2020,
on, en base a la informació rebuda sobre 107 casos positius d’aquesta darrera setmana,
incrementant-se els contagis en tota la zona nord d’aquesta ciutat (Collblanc, La Florida i
Pubilla Cases) i la triplicació dels casos positius al barri de La Torrassa (4 brots familiars i 1 a
residència), es proposa que s’activin les mesures municipals escaients i s’activin els Plans
corresponents.
VIST, així mateix, l’informe emès per la directora de serveis de Seguretat i Convivència el 12 de
juliol de 2020, en base a l’informe descrit anteriorment, es proposa l’activació del pla bàsic
d’emergència municipal, en fase d’alerta, a partir de l’11 de juliol de 2020.
Vist, finalment, l’informe jurídic favorable emès per l’Assessoria Jurídica el 12 de juliol de 2020.
ATÈS que l’article 48.2.d) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció civil de Catalunya,
atorga competències a l’Alcaldia per declarar l’activació dels plans de protecció civil municipal
davant qualsevol situació de greu risc col·lectiu, catàstrofe o calamitat pública que ho requereixi
i, subsidiàriament, l’activació dels plans d’autoprotecció, declarant-ne la desactivació si
l’evolució de la situació ho permet i comunicar a la Conselleria de Governació l’activació i
desactivació dels dits plans, mitjançant el CECAT.
VIST l’article 27.2 de la citada Llei 4/1997, de 20 de maig, relatiu a les mesures a adoptar un
cop activat un pla de protecció civil.
VIST el Pla d’emergències municipals, aprovat pel Ple el 2 d’abril de 1992 i homologat per la
Comissió de Protecció Civil de Catalunya el 26 de novembre de 1992.
VIST, així mateix, el Pla bàsic aprovat pel Ple el 28 d’abril de 2009 i homologat per la Comissió
de Protecció Civil de Catalunya el 9 de juliol de 2009.
VIST el document bàsic del Pla de Protecció Civil de L’Hospitalet de Llobregat, on es
determina, en relació al Pla bàsic d’emergències municipals, “…Sigui quin sigui el nivell
d’activació de l’AEROCAT i també en els cas d’avís de Pre-alerta, l’alcalde de cada municipi
afectat, com a Director del Pla Municipal, serà alertat pel CECAT, a través del CRA (Centre
Receptor d’Alarmes) del seu municipi, de l’accident i nivell d’activació del pla. L’alcalde, d’acord
amb el Director de l’AEROCAT, activarà el PBEM, si s’escau. Aquesta activació, en cas de
produir-se, serà comunicada al CECAT via telefònica, fax i/o mail. Les actuacions de cada
ajuntament aniran encaminades principalment a donar suport a la gestió de l’emergència pel
que fa referència a l’operativitat de mitjans humans i materials (equipaments i instal·lacions,
suport logístic, etc.), igualment seran bàsiques les actuacions orientades a la gestió i habilitació
d’instal·lacions on ubicar els familiars i afectats lleus perquè puguin rebre l’assistència
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necessària… El municipi tindrà un Centre de coordinació local municipal, ben comunicat amb el
Centre receptor d’alarmes municipal, que estarà en contacte permanent amb el CECAT.”
L’Alcaldia – Presidència, en exercici de la competència atorgada per l’article 48.2.d) de la Llei
4/1997, de 20 de maig, de Protecció civil de Catalunya,
RESOL,
PRIMER.- ACTIVAR, des de l’11 de juliol de 2020, el Pla Bàsic d’Emergència Municipal en
fase d’alerta i ordenar al titular de l’Àrea de Convivència i Seguretat que determini nominalment
els membres del Comitè Municipal d’Emergències, de conformitat amb les previsions del Pla.
SEGON.- DONAR a aquest Decret la màxima difusió formalitzant el corresponent avís a la
població de la forma establerta al citat Pla Bàsic, publicant-lo a la seu electrònica municipal i
incloent-lo a la Intranet municipal, per al seu general coneixement.
TERCER.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, òrgans directius, caps de
serveis municipals i coordinadors de districtes.
QUART.- NOTIFICAR aquest Decret al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
(CECAT), als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la representació sindical d’aquest
Ajuntament i a la Gerència de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, 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 màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de 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 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius 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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