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DECRET

Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 30/2020/eSEC
 

Decret de mesures excepcionals adreçades  en relació als òrgans col.legiats de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú  i tot el seu sector públic local derivat del Real 
Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració d’estat d’alarma per la gestió de la 
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
 
El dia 30 de gener de 2020, l’OMS va declarar que la situació en relació amb la malaltia 
del coronavirus COVID-19 suposava una emergència de salut pública d’importància 
internacional, que exigia l’adopció de mesures orientades a protegir la seguretat i la 
salut de la ciutadania, amb la finalitat de contenir la progressió de la malaltia i reforçar 
el sistema de salut pública.

El dia 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COV-19 com a pandèmia.

La Secretaria General de Funció Pública de l’Estat, en data 10 de març de 2020, va 
adoptar una sèrie de mesures de caràcter organitzatiu, extraordinàries, pel personal al 
servei de l’Administració General del ‘Estat.

La Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, en data 
11 de març de 2020, va dictar la Instrucció 2/2020, de mesures preventives, de 
protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei del ‘Administració de la 
Generalitat de Catalunya, amb motiu del coronavirus.

En el mateix sentit, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar un Decret amb el 
Pla de Contingència Intern de l'Ajuntament de Vilanova pel nou coronavirus.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, òrgan competent en matèria 
de salut de les persones a tota Catalunya, ha dictat la resolució SLT/720/2020, de 13 
de març, per la qual s’adopten mesures addicionals per a la prevenció i control de la 
infecció pel SARS-CoV-2 (coronavirus).

En data 14 de març de 2020 es publica al BOE Real Decreto 463/2020, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.
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Es preveu que en els pròxims dies i setmanes hi hagi un increment del nombre de 
casos que pugui dur al col·lapse el sistema sanitari de Catalunya, es considera 
necessari i imprescindible, per part d’aquesta Alcaldia, dictar una resolució per mitigar 
els efectes ascendents de la taxa de transmissibilitat de la infecció, amb la finalitat de 
reduir al màxim els moviments i les concentracions de la ciutadania en la seva vida 
quotidiana i, en especial, en la protecció general de la població, i dins d’aquests, en els 
grups socials més vulnerables. 

Ateses aquestes circumstàncies, s’ha considerat, no només necessari, sinó també 
imprescindible, evitar la circulació de les persones i per tant la suspensió de tots els 
òrgans col.legiats  representatius, tècnics o de qualsevol tipus per evitar la propagació 
de la crisis sanitària del Covid 19. 

Vist que el RD 463/2020, de 14 de març, en la seva disposició addicional tercera 
acorda la suspensió del terminis administratius.

Vist el Pla d’Actuació PROCICAT per a emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb potencial alt risc, aprovat per Acord del Govern de la 
Generalitat, número 30, de 26 de febrer de 2010 i la normativa posterior fins a la 
declaració de l’estat d’alarma mitjançant en Real Decreto 463/2020 referit 
anteriorment. 

Vist l’art 21.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
atribueix a l’alcaldessa, entre d’altres, la competència per adoptar personalment i sota 
la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus 
d’aquests, les mesures necessàries i adequades, donant compte de forma immediata 
al Ple, i que el dit article seria d’aplicació supletòria a les presidències de les 
diputacions provincials.

La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcaldessa d’acord amb 
l’article 21.1.h) de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
l’article 53.1.i) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC 
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Primer.- Acordar la suspensió de la celebració del ple ordinari del dia 16-3-2020, la 
junta de govern del proper dia 17-3-2020, revocant-se els decrets de convocatòria 
d’ambdós òrgans col.legiats. 

Segon.- Acordar la suspensió de convocatòries de reunions d’òrgans col.legiats de tot 
tipus tant de  l’Ajuntament com de tots els ens del seu sector públic local (organismes 
autònoms locals, epel, i societats municipals) durant el termini de la declaració de 
l’estat d’alarma.

Tercer.-  Establir que les reunions d’òrgans col.legiats previstes legalment per la seva 
celebració durant el termini de declaració d’estat d’alarma s’efectuaran en tot cas 
posteriorment un cop finalitzada dita declaració. En tot cas i durant aquest termini 
l’alcaldia presidència o l’òrgan competent dels ens del sector públic local podrà adoptar 
les resolucions oportunes per tal de portar a terme les actuacions necessàries i 
urgents, donat compte de dites resolucions als membres del òrgans col.legiats i 
efectuant-se si s’escau la convalidació de dits acords.

Quart.-  Comunicar el present acord a tots els membres del ple i junta de govern, cap 
de Servei municipals i gerents i responsables dels diferents ens municipal pel seu 
coneixement i efectes oportuns.

Cinquè.- peu recursos. “Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és 
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs. 

També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent.”
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Olga Arnau Sanabra

L'alcaldessa
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