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AMPLIACIÓ I RATIFICACIÓ MESURES PREVENTIVES CORONAVIRUS (SARS-CoV-2)
VIST que per Decret d’Alcaldia núm. 3518/2020, de 13 de març, es va resoldre adoptar
diverses 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 les Resolucions SLT/20/2020, de 13 de març,
per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i control de la infecció per
SARS-CoV-2, publicada al DOGC núm. 8084A del mateix dia, la qual està complementada per
la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, publicada al DOGC núm. 8084B del mateix dia.
ATÈS el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’Estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-91, publicat al BOE núm. 67, de
14 de març de 2020.
VIST el informe emès per la Gerència municipal el 16 de març de 2020.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica, emès el 16 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.- AMPLIAR, les mesures preventives adoptades mitjançant Decret d’Alcaldia núm.
3518/2020, de 13 de març, i RATIFICAR aquelles que han estat ordenades verbalment i que
s’han portat a terme en el període del 13 a la data del present Decret:
A) TANCAMENT D’EQUIPAMENTS, SERVEIS I ESPAIS PÚBLICS I/O SUSPENSIÓ I
AJORNAMENTS D’ACTIVITATS.
Educació
 Tancament de les escoles bressol municipals.
 Suspensió de les activitats realitzades per entitats, serveis municipals o persones
físiques que utilitzen els centres d’educació d’infantil i primària que suposen la relació
d’infants, joves i/o famílies de diversos centres educatius de la ciutat.
 Suspensió de les activitats de les entitats de lleure infantil i juvenil.
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 En general, de conformitat amb l’article 9, del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es
suspèn tota activitat educativa presencial en tots els centres i etapes educatives que
gestiona aquest ajuntament.
Esports
 Tancament dels poliesportius municipals i la resta d’instal·lacions esportives.
 En general, de conformitat amb l’article 10.3 i l’Annex del Reial Decret 463/2020, de 14
de març, es suspèn l’apertura al públic de les activitats esportives i els recintes
municipals i equipaments destinats a aquestes activitats.
Cultura
 Tancament dels centres culturals, el Centre d’Art Tecla Sala, la Fundació Arranz Bravo,
les biblioteques, els museus, Torre Barrina, Teatre Joventut i Auditori Barradas.
 Tancament de l’Escola Municipal de Música-Centre de les Arts.
 Ajornament de la Quinzena Metropolitana de Dansa al mes de juliol.
 En general, de conformitat amb l’article 10.3 i l’Annex del Reial Decret 463/2020, de 14
de març, es suspèn l’apertura al públic de les activitats culturals i els recintes
municipals i equipaments destinats a aquestes activitats.
Gent Gran
 Tancament dels Casals municipals de Gent Gran, i els serveis de dutxes i els punts
d'informació de Serveis Socials, ubicats als casals municipals.
Infància
 Tancament dels Centres Oberts, Espais Familiars i Projecte Clau.
Mercats
 Suspensió dels mercats ambulants dels divendres a Bellvitge i el de “Los Pajaritos” de
diumenge, a la Florida.
 Tancament dels espais de venda no destinats a productes o béns de primera
necessitat, (alimentació, neteja i higiene), en compliment de l’article 10 del Reial Decret
463/2020.
Ocupació i Empresa
 Tancament del Centre Gornal Activa i CEMFO.
 S’ajornen totes les activitats formatives dels programes en curs.
 Els serveis de caràcter personalitzat s’atendran amb cita prèvia quan siguin
imprescindibles.
 En general, de conformitat amb l’article 9 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es
suspèn tota activitat de formació de caràcter presencial.
Joventut
 Tancament de les aules d’estudi i els tallers dels espais joves.
 Suspensió del festival de la barbacoa What the Foc, previst pels dies 14 i 15 de març.
 Suspensió de la Mostra d’Estudis i Professions 2020, prevista fins al 27 de març.
Recinte de La Farga
 Suspensió del Barcelona Beer Festival, previst pel 13, 14 i 15 de març.
 Suspensió del saló Retromotor, previst pel 27, 28 i 29 de març.
Atenció al ciutadà
 L’atenció es farà amb cita prèvia a través del 010
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B) ALTRES MESURES:
 Es deixa en suspensió el control de les zones d’aparcament regulat (zones AIRE Blava
i Verd).
 En relació als parcs i jardins urbans, la presència resta limitada en atenció a les
limitacions que deriven del Reial Decret 463/2020, motiu pel qual no es podrà romandre
en ells llevat de la permanència individual en aquells parcs que disposin expressament
d’espais destinats a l’esbarjo dels gossos.
 Per a la celebració dels matrimonis civils, als efectes de donar compliment a l’article
11 del Reial Decret 463/2020, es determina que l’aforament màxim a l’interior és de 45
persones quan la cerimònia tingui lloc al Saló de plens de l’ajuntament i de 18 persones
quan tingui lloc al Palauet de Can Buxeres. En tot cas es mantindrà la distància mínima
d’1 metre entre els presents.
 De conformitat amb l’article 10.5 del Reial Decret, 463/2020, es suspenen, les
revetlles, desfilades i festes populars.
 Es recorda la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis per a la tramitació
dels procediments administratius de conformitat amb el que determina la Disposició
addicional tercera del Reial Decret 463/2020, ordenant que en la tramitació de
resolucions i acords es faci constar aquesta circumstància en els termes que es
concretin per a cada supòsit l’assessoria jurídica, la secretaria tècnica de la junta de
govern local i/o la secretaria general del ple.
 Es recorda la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat per a l’exercici de
qualsevol acció o dret de conformitat amb el que determina la Disposició addicional
quarta del Reial Decret 463/2020.
SEGON.- DESIGNAR un COMITE DE COORDINACIÓ I SEGUIMENT COVID-19, sota la
presidència del 1r. Tinent d’alcaldia, Sr. Francesc J. Belver; integrat pels Tinents d’alcaldia
titulars de: Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat: Sr. Cristian Alcázar
Esteban; Àrea de Convivència i Seguretat: Sr. José Castro Borrallo; Àrea d’Equitat, Drets
Socials i Recursos Humans: Sr. Jesús Husillos Gutiérrez; Àrea d’Educació, Esports i Joventut:
Sr. Jaume Graells i Veguin, i la Gerència que actuarà com a Secretari del Comitè.
A aquest Comitè es podran incorporar els tècnics que convoqui la presidència, en funcions
d’assessorament i les seves reunions s’ajustaran al que determinen els articles 15 a 18 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic i podran portar a terme les seves
reunions tant de forma presencial com a distància.
Aquest serà l’òrgan de coordinació i seguiment dels diferents serveis municipals en relació al
compliment de les mesures acordades amb motiu de la situació de crisis sanitària per COVID19. Amb aquestes finalitat podran proposar altres mesures complementàries que considerin
necessàries per a l’execució i la interpretació dels Decrets pels quals aquesta alcaldia disposi
mesures urgents, emetre circulars d’interpretació de les ja adoptades, adoptar instruccions per
a la seva execució o compliment; i emetre recomanacions o recordatoris dirigits als serveis
municipals per al compliment de les mesures dictades per les altres administracions públiques
competents.
TERCER.- ACTIVAR 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.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- 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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SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern, regidories
presidències de Districte, resta de regidories municipals i a la Gerència Municipal.
SETÈ.- DETERMINAR que les mesures previstes en el present Decret seran aplicables, mentre
no es modifiquin, durant el termini de vigència de l’estat d’alarma.
VUITÈ.- 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, informant-les que els
terminis per a interposar els recursos administratius o judicials que s’indiquen a continuació es
troben suspesos de conformitat amb les disposicions addicionals segona i tercera del 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 COVID-19, durant la vigència del Reial decret o, en el
seu cas, de les seves pròrrogues.

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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