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DECRET D'ALCALDIA NÚM. 15 DE MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES AMB
EL COVID-19, RELATIU A LA MODIFICACIÓ TEMPORAL DE L'ENCÀRREC DEL "CONTROL
DE L'ESTACIONAMENT, GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I ATENCIÓ PÚBLICA, AIXÍ COM EL
MANTENIMENT INTEGRAL DE LES INSTAL·LACIONS DE LES ÀREES INTEGRALS DE
REGULACIÓ DE L'ESTACIONAMENT (AIRE) I DE LES ZONES D'ESTACIONAMENT AMB
CONTROL HORARI", EFECTUAT A "LA FARGA, GESTIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS,
S.A." PER ACORD DE LA COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE DE 22 DE
DESEMBRE DE 2016 .
ATES que la situació d’emergència generada per l’evolució del coronavirus COVID-19 (SARSCoV-2), ha portat al Govern a decretar l’Estat d’ALARMA pel Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVI-19. Les mesures afecten especialment als desplaçaments de persones,
reunions i assistència als centres de treball.
VIST l’acord de la Comissió de competències delegades del Ple de 22 de desembre de 2016,
pel qual es va encarregar a “La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.” el “control de
l’estacionament, gestió de la comunicació i atenció pública, així com el manteniment integral de
les instal·lacions de les àrees integrals de regulació de l’estacionament (AIRE) i de les zones
d’estacionament amb control horari”, amb una vigència des de l’1 de gener de 2017 fins el 31
de desembre de 2020.
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia de mesures extraordinàries núm. 3635/2020, de 16 de març,
es va resoldre, entre altres, la suspensió del control de les zones d’aparcament regulat (zones
AIRE Blava i Verd), la qual cosa va implicar la suspensió de les tasques de control i vigilància
que porta a terme el personal de la citada societat adscrit a aquest servei dins de l’encàrrec
anteriorment descrit.
VIST l’informe emès per la directora de serveis de l’Àrea de Convivència i Seguretat l’11 de
maig de 2020, on, en base a la col·laboració amb l'adopció de les mesures preventives
destinades a intentar frenar l'avanç de la malaltia COVID-19 i a protegir així la salut de les
persones que s’estan duent a terme, mentre duri la suspensió de les zones d’aparcament
regulat, es proposa la modificació temporal de l’encàrrec del “control de l’estacionament, gestió
de la comunicació i atenció pública, així com el manteniment integral de les instal·lacions de les
àrees integrals de regulació de l’estacionament (AIRE) i de les zones d’estacionament amb
control horari”, sense que aquesta modificació impliqui cap impacte econòmic per l’Ajuntament,
ni modificació de les condicions laborals dels treballadors afectats, per estar, les funcions de
col·laboració, relacionades amb les que realitza aquest personal dins les seves tasques
habituals i que es recullen a la seva fitxa laboral.
Vist, així mateix, l’informe jurídic favorable emès l’11 de maig de 2020 pel tècnic assessor
jurídic de la direcció de serveis de Seguretat, Convivència i Civisme.
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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,
PRIMER.- MODIFICAR TEMPORALMENT l’encàrrec consistent en el “control de
l’estacionament, gestió de la comunicació i atenció pública, així com el manteniment integral de
les instal·lacions de les àrees integrals de regulació de l’estacionament (AIRE) i de les zones
d’estacionament amb control horari”, efectuat a favor de “La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals, S.A.” per acord de la Comissió de competències delegades del Ple de 22 de
desembre de 2016, en el sentit de substituir les tasques de control i vigilància portades a terme
pel personal de la citada societat adscrit a aquest encàrrec, per les tasques de col·laboració
següents:
 Informar a la ciutadania sobre els comportaments dins de l’espai públic que permetin
mantenir les normes de distanciament social per protegir-se de la malaltia COVID-19,
contribuint a detenir la pandèmia.
 Senyalitzar, corregir i advertir a la ciutadania dels nous usos relatius a la circulació i
estacionament de vehicles i persones per les voreres, d’acord amb les determinacions
establertes a les ordenances municipals.
 Reportar a l´Àrea de Convivència i Seguretat sobre els comportaments ciutadans a
l’espai públic per tal de redefinir i adaptar els usos a la nova realitat que esdevingui.
 Controlar l’aforament de determinats espais públics i comprovar l’ús correcte de voreres i
mobiliari urbà d’acord amb les mesures preventives adoptades destinades a intentar
frenar l’avanç de la malaltia COVID-19 i a protegir així la salut de les persones.
Aquesta modificació no implica cap impacte econòmic per a l’Ajuntament, ni modificació de les
condicions laborals dels treballadors afectats, per ser similars les funcions de col·laboració a
les que realitza aquest personal dins les seves tasques habituals i que es recullen a la seva
fitxa laboral.
Aquesta modificació mantindrà la seva vigència des de la data de la signatura d’aquest Decret
fins l’aixecament de la mesura extraordinària adoptada per Decret núm. 3635/2020, de 16 de
març, consistent en la suspensió del control de les zones d’aparcament regulat (zones AIRE
Blava i Verd).
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.
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, als òrgans directius i a la Tresoreria
Municipal.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a la Gerència de La Farga. Gestió d’Equipaments
Municipals, S.A., als/a les portaveus dels grups polítics municipals i a la representació sindical
d’aquest Ajuntament, fent constar que els terminis per a la interposició dels recursos que
s’indiquen a continuació es troben suspesos durant la vigència de l’estat d’alarma, per aplicació
de les disposicions addicionals segona i tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel
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qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19. El còmput dels terminis s’iniciarà des del dia hàbil següent a la data de finalització
de la declaració de l’estat d’alarma.

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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