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DECRET D'ALCALDIA NÚM. 31 DE MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES AMB
LA COVID-19, RELATIU A LA CESSIÓ D'ÚS TEMPORAL DE 20 ORDINADORS PORTÀTILS
A L'INSTITUT ESCOLA PUIG I GAIRALT.
ATÈS que des de l’inici de la pandèmia global provocada per la COVID-19 i així declarada per
l’OMS l’11 de març de 2020, les autoritats competents han dictat, en les diverses etapes de
l’estat d’alarma i durant la situació d’emergència sanitària, diverses mesures de prevenció i
control per tal de frenar la propagació de la malaltia.
VIST l’informe emès per la Cap de Servei d’Educació, d’impuls d’aquestes actuacions i on es
fa constar que “A l’escola els ordinadors portàtils serveixen per poder-los fer servir en petits
grups de treball a l’aula o per racons o també per fer el desdoblament dels grups que, en la
situació actual de manteniment de distància entre alumnes, pot millorar el funcionament ordinari
del grup. A banda, si finalment calgués confinar algun grup o grups de l’escola, els ordinadors
portàtils serien un element de valor que facilitarien la formació a distància dels alumnes del
centre donada la situació de pandèmia ocasionada per la Covid19 i la seva repercussió,
incerta, en els centres escolars”.
VIST l’informe emès per la Cap de Servei d’Informàtica i TIC i l’informe emès per la Cap de
Secció de Patrimoni i Assegurances, on s’identifiquen els ordinadors i s’estableixen les
condicions de la cessió.
VIST l’informe emès per l’Assessoria Jurídica el 20 d’octubre 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.- CEDIR a l’Institut Escola Puig i Gairalt l’ús a precari de 20 ordinadors portàtils que
s’identifiquen seguidament fins a la reposició dels ordinadors sostrets i que finalitzarà, en
qualsevol cas, amb la finalització del curs 2020-2021 i amb les condicions següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Equip
N. Sèrie
Fabricant
Model
U4662 CND5304GL6 HP PROBOOK 450 G2
U4666 CND5304GL7 HP PROBOOK 450 G2
U4667 CND5304GKJ HP PROBOOK 450 G2
U4670 CND5304GKK HP PROBOOK 450 G2
U4684 CND5304GL1 HP PROBOOK 450 G2
U4685 CND5304GKV HP PROBOOK 450 G2
1/3

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

U4686 CND5304GL5 HP PROBOOK 450 G2
U4854 5CD6416V4C HP PROBOOK 450 G3
U4855 5CD6416V3X HP PROBOOK 450 G3
U4856 5CD6416V4B HP PROBOOK 450 G3
U4857 5CD6416V4R HP PROBOOK 450 G3
U4858 5CD6416V4H HP PROBOOK 450 G3
U4859 5CD6416V4L HP PROBOOK 450 G3
U4861 5CD6416V3N HP PROBOOK 450 G3
U4862 5CD6416V41 HP PROBOOK 450 G3
U4863 5CD6416V3M HP PROBOOK 450 G3
U4864 5CD6416V4S HP PROBOOK 450 G3
U4866 5CD6416V47 HP PROBOOK 450 G3
U4869 5CD6416V4T HP PROBOOK 450 G3
U4873 5CD6416V43 HP PROBOOK 450 G3

SEGON.- ESTABLIR les següents condicions a la cessió:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

L’autorització no és transmissible a tercers.
La cessió d’ús és gratuïta.
El cessionari tindrà l'obligació de conservar-los i de realitzar-hi les reparacions i les
millores necessàries i respondrà davant l’Ajuntament pels danys o perjudicis causats als
seus béns o drets quan hagués concorregut dol, culpa o negligència greu, en els termes
previstos en l'article 174 del Reglament de Patrimoni. En el cas de pèrdua o robatori el
cessionari vindrà obligat a compensar econòmicament a l’Ajuntament per un import
equivalent al valor d’un ordinador de les característiques que es van cedir.
El cessionari està obligat a utilitzar els ordinadors d’utilitzar el bé segons la seva
naturalesa i de lliurar-lo en l’estat en què es rep.
L’ajuntament podrà d’inspeccionar el bé objecte d’autorització, per garantir que és usat
d’acord amb els termes de l’autorització.
Seran causes d’extinció:
 Incapacitat sobrevinguda de l’usuari o concessionari/ individual o extinció de la
personalitat jurídica.
 Falta d’autorització prèvia en els casos de transmissió o modificació, per fusió,
absorció o escissió, de la personalitat jurídica de l’usuari o concessionari.
 Caducitat per venciment del termini.
 Mutu acord.
 L’incompliment greu de la obligació de conservació dels ordinadors.
 Desaparició del bé o esgotament de l’aprofitament.
 Desafectació del bé.
 La revocació unilateral, sense dret a indemnitzacions, per raons d’interès públic i, en
tot cas quan l’Ajuntament els requereixi per a les necessitats del propi Ajuntament.

TERCER.- ESTABLIR que el lliurament dels ordinadors haurà de ser formalitzat mitjançant una
acta de lliurament i recepció dels mateixos. La signatura de l’acta implicarà l’acceptació de les
condicions per part del cessionari.
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.
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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.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern, regidories
presidències de Districte, resta de regidories municipals, Gabinet d’Alcaldia, òrgans directius,
caps de serveis municipals i coordinadors de Districtes.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a l’Institut Escola Puig i Gairalt, al Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya, als/a les portaveus dels grups polítics municipals, 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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