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ADOPCIÓ MESURES PREVENTIVES CORONAVIRUS (SARS-CoV-2).
Davant la situació epidemiològica produïda per l’extensió del nou coronavirus (SARS-CoV-2)
que ha provocat la declaració de pandèmia global per l’OMS l’11 de març de 2020, aquest
Govern municipal, amb la finalitat de col·laborar amb la resta d’autoritats estatal i autonòmica i
amb la societat civil, considera necessari l’adopció de mesures preventives destinades a
intentar frenar l’avanç de la malaltia COVID-19 i a protegir així la salut de les persones.
ATÈS que el Govern de la Generalitat ha dictat la Resolució SLT/704/2020, d’11 de març, per
la qual s’adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments
multitudinaris per a la prevenció i control de la citada malaltia, la qual va estar publicada al
DOGC núm. 8082A, del mateix dia.
ATÈS que al dia d’avui el Govern de la Generalitat ha fet públic que ordenarà el tancament de
tots els centres educatius de Catalunya a partir d’aquest mateix divendres, 13 de març de 2020.
VIST l’informe emès per la Gerència municipal el 12 de març de 2020, d’impuls d’aquestes
actuacions.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica, emès el 12 de març de 2020, de caràcter favorable.
VIST l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim local,
pel qual s’atorga a l’Alcaldia la competència per adoptar les mesures necessàries i adequades
en casos d’extraordinària i urgent necessitat, la qual resulta no delegable per aplicació de
l’apartat 4 del citat precepte.
L’Alcaldia – Presidència, en exercici de la citada competència,
RESOL,
PRIMER.- ADOPTAR, des del dia d’avui, 12 de març de 2020 i durant un termini mínim de
quinze dies, les mesures preventives següents:
1. Tancament de tots els casals d’avis municipals i de les escoles bressol municipals.
2. Suspensió de tots els actes públics convocats pel Consistori i de les activitats següents:
Mercats
 Els mercats ambulants dels divendres a Bellvitge i el de “Los Pajaritos” dels
diumenges a La Florida.
Cultura
 Les activitats als centres culturals, museus, Teatre Joventut i Auditori Barradas.
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 Les activitats de les biblioteques, que es mantenen obertes.
Educació (seguint directrius indicades pel Departament d’Educació)
 Les activitats en les quals participen infants i joves de diversos centres.
 Les reunions de les xarxes interprofessionals i xarxes de criança i totes les
activitats que es desenvolupen a les escoles bressol municipals per part de
professionals externs i les reunions de consell escolar.
 Les activitats realitzades per entitats, serveis municipals o persones físiques que
utilitzen els centres d’educació infantil i primària que suposen la relació d’infants,
joves i/o famílies de diversos centres educatius de la ciutat.
 Els tàndems de l’Escola Municipal de Música (EMMCA), però el centre roman
obert.
Educació en el lleure
 Es recomana a les entitats d’educació en el lleure anul·lar, durant els propers
quinze dies, totes les activitats que suposin la coincidència d’infants i joves de
centres educatius diferents en caus, esplais, etc.
Esports
 Les activitats esportives organitzades per l’Ajuntament als centres educatius amb
la participació d'alumnes de diversos centres, en horari lectiu i extraescolar.
 L'activitat Natació educativa.
 Les competicions deis Jocs Escolars.
 Les competicions no professionals.
 Es recomana a la ciutadania que contacti amb els seus clubs per informar-se de
les mesures específiques que ha pres cada entitat.

Joventut
 Les aules d'estudi i els tallers deis espais joves.
 El festival de la barbacoa What the Foc, previst pels dies 14 i 15 de març .
 La Mostra d'Estudis i Professions 2020, prevista fins al 27 de març .

La Farga
 El Barcelona Beer Festival, previst pel 13, 14 i 15 de març .
 El saló Retromotor, previst pel 27, 28 i 29 de març .
SEGON.- 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.
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TERCER.- 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.
QUART.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals i a la Gerència Municipal.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la
representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, fent constar que
contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, tots els interessats podran
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.

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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