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MSA/APG
Exp. : 1138/2020
Assumpte: adopció de mesures com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat

EDICTE
L’alcalde, el dia 16 de març de 2020, va dictar la Resolució núm. 330/2020 referent a
l’adopció de mesures com a conseqüència de l’estat d’alarma decretat, la qual es
transcriu a continuació:
Fets
1. Actualment el nostre país està afectat per la COVID-19, malaltia que ha
estat declarada pandèmia per part de l'OMS. Tot això ha provocat un seguit
de decisions adoptades per les Administracions competents, davant la
previsió, en els propers dies i setmanes, d'un increment del nombre de
casos que pugui portar al col·lapse el sistema sanitari, i per vetllar per la
salut de les persones.
2. En data 13 de març de 2020, ha sortit publicada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) la Resolució SLT/720/2020, de 13 de
març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i
el control de la infecció pel SARS-CoV-2
3. En aquesta resolució s’adopten les següents mesures preventives:
a) El tancament dels centres i serveis al públic del Sistema Bibliotecari i dels
Museus de Catalunya
b) En l'àmbit dels centres residencials d'atenció a la gent gran, de les persones
amb discapacitat i de salut mental, la suspensió de nous ingressos i la suspensió
de visites. Es pot permetre la visita en casos d'urgència o necessitat justificada i en
tot cas s'ha de preservar el dret d'acompanyament mínim i de cura al final de la
vida.
c) En residències que integren centres de dia, el tancament del centre de dia quan
no és pot garantir la separació espais i professionals entre els dos serveis.
d) En relació amb els serveis penitenciaris i de justícia juvenil, la restricció de les
sortides programades per participar en activitats culturals i esportives col·lectives;
la suspensió de visites col·lectives a l'interior dels equipaments per part de
persones alienes als centres; la suspensió dels trasllats, excepte els que
responguin a motius de seguretat, judicials o sanitaris; i l'ajornament dels trasllats
del sistema català a l'espanyol, i viceversa.
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e) El tancament dels casals cívics, dels casals de gent gran, de les cases del mar i
de les ludoteques de la Generalitat, així com de la resta de centres públics i privats
que desenvolupin els mateixos serveis que els centres esmentats.
Excepcionalment, el servei de cafeteria menjador es podrà seguir prestant per als
usuaris del centre de dia, concretament, per a les persones que en fan ús en virtut
del conveni de places de menjador amb l'ajuntament corresponent, i les persones
en situació assimilable. En tots els casos se n'han d'identificar els usuaris. Així
mateix, l'ús d'aquests serveis s'ha de fer d'acord amb les recomanacions de les
autoritats sanitàries.
f) L'anul·lació de les activitats que es realitzen en els centres oberts i en els serveis
d'intervenció socioeducativa i que estan dirigides als infants i adolescents a
excepció d'aquelles situacions d'atenció social imprescindibles com són el servei
de menjador en coordinació amb els serveis socials bàsics i especialitzats en
l'àmbit de l'atenció a la infància en risc.
g) La suspensió per part de les entitats d'educació en el lleure de les activitats de
caus, esplais i altres activitats en l'àmbit del lleure que impliqui la coincidència
d'infants i joves de centres educatius diferents.
Així mateix, se suspenen totes les activitats col·lectives, actes públics i sortides o
viatges en grup, en les que participin infants o joves, promogudes per les
associacions juvenils, les entitats de serveis a la joventut o els organismes de
joventut de les administracions públiques, com també el programa “Vacances en
família”, i les estades en albergs públics de l'Administració de la Generalitat
excepte els casos que allotgin persones en acolliment social o en residència per
motius de mobilitat obligada. S'ajornen, d'altra banda, la realització dels cursos de
formació de caràcter presencial d'educadors o educadores en el lleure.
h) Respecte de les activitats relacionades amb els mercats d'abastament de
productes frescos a l'aire lliure, mentre no hi hagi una indicació expressa que digui
el contrari, cal que es garanteixi la seva continuïtat, amb el benentès que hauran
de complir la resolució SLT/704/2020, de 11 de març, pel qual s'adopten mesures
de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris.
i) La suspensió de les activitat grupals i formatives presencials en els centres i
entitats de formació que executen programes i serveis en l'àmbit de la formació
professional per a l'ocupació i de la resta de polítiques actives d'ocupació.
j) La suspensió de totes les activitats de formació de caràcter presencial de les
Escoles Agràries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
k) La suspensió de les activitats col·lectives, de caràcter públic i privat, recreatives i
d'oci, activitats culturals, religioses o similars celebrades en espais tancats o oberts
i que impliquin una concentració de més de 1.000 persones.
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En el cas que aquestes activitats tinguin un aforament de menys de 1.000
persones, els promotors poden optar entre la suspensió total de l'activitat o que es
mantingui l'activitat amb un màxim d'un terç de l'aforament, per garantir una
separació de seguretat adequada entre les persones participants.
Pel que fa als espais amb un aforament superior a mil persones, també es pot
mantenir l'activitat sempre que l'assistència no superi un terç de l'aforament màxim
i, en cap cas, el nombre màxim de 1.000 persones.
Als efectes de comptabilitzar l'aforament, cal que es faci referència a les sales o
espais tancats i concrets on es dugui a terme cada activitat i no a la suma de les
diferents sales i activitats quan es tracti d'equipaments multisala.
Les limitacions i suspensions anteriors tenen reconeguda la causa de força major.
l) En l'àmbit de l'Esport i de l'Activitat Física: la recomanació d'ajornar o suspendre
les competicions i esdeveniments esportius d'especial rellevància previstos de ser
realitzats a Catalunya; la recomanació del tancament de totes les instal·lacions
esportives, tant de titularitat municipal com privada; el tancament dels Centres de
Tecnificació Esportiva d'Esplugues de Llobregat, Banyoles, Ripoll, Amposta, Lleida,
La Seu d'Urgell i La Vall d'Aran; la suspensió de serveis i activitats del Centre d'Alt
Rendiment de Sant Cugat del Vallès per als grups i esportistes, exceptuant els
classificats o amb opcions de classificació per als propers Jocs
Olímpics/Paralímpics o equivalents, i el tancament del Canal Olímpic de Catalunya
i dels centres de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya de Barcelona i
de Lleida.
m) La limitació de la prestació dels serveis públics a aquells estrictament
necessaris per garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics.
A aquests efectes, es restringeix la mobilitat del personal al servei de
l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic institucional,
sens perjudici d'aquella que es consideri indispensable per al manteniment dels
serveis públics abans esmentats.
--2 Es recomana per a les persones de més de 65 anys o que pateixin malalties
cròniques o pluripatològiques o amb estats d'immunosupressió l'adopció de les
mesures següents:
a) Evitar que abandonin la seva llar o residència excepte per casos d'estricta
necessitat, i en qualsevol cas han d'evitar els espais de concurrència pública on no
sigui possible que es mantingui una distància de seguretat interpersonal d'almenys
un metre.
b) Evitar que facin ús dels mitjans de transport col·lectiu urbà i interurbà i suburbà.
4. La vigència d’aquestes mesures, segons la resolució esmentada, s’ha
iniciat el 13 de març de 2020, amb una vigència mínima de 15 dies.
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5. Amb posterioritat, encara que també publicada al DOGC el mateix dia 13 de
març de 2020, s’ha aprovat la Resolució SLT/73772020, de 13 de març, per
la qual s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control
de la infecció pel SARS-CoV-2.
6. En aquesta resolució s’adopten les següents mesures preventives:
En l'àmbit del transport públic:
a) Adaptar-se a la decisió del PROCICAT d'avançar cap a un nivell d'ocupació dels
serveis que representi un terç de la seva capacitat màxima amb el propòsit
d'afavorir el manteniment d'una distància no inferior a un metre entre les persones
ocupants. En aquest sentit, s'utilitzaran els mitjans de difusió dels operadors de
transport públic per fer les oportunes recomanacions als usuaris i s'avaluarà
l'evolució de l'ocupació a la reducció de la demanda propiciada per les mesures
laborals i en el sistema educatiu. En el cas que aquestes mesures no assoleixin la
reducció de l'ocupació proposada, el Departament de Territori i Sostenibilitat o les
autoritats territorials de mobilitat (ATM) hauran de prendre altres mesures
addicionals, com ara la supressió de títols de transport públic, la regulació
d'accessos i les que en cada moment es considerin adients per assolir la finalitat
pretesa.
b) Tots els operadors de transport públic han de disposar de plans de contingència
davant aquesta emergència que prevegin les solucions per mantenir els serveis
programats davant eventuals baixes de personal (nivell 1 de contingència). En el
supòsit que les baixes impossibilitin la prestació dels serveis programats, s'haurà
de comunicar a l'Administració competent, que buscarà la millor solució en el marc
del sistema (nivell 2 de contingència).
Aquests plans de contingència hauran de determinar les àrees en què, per garantir
la protecció del servei, no és aplicable ni la flexibilització horària ni el teletreball.
Igualment contindran les mesures per assegurar la capacitat de mantenir operatius
els centres de control de les operacions.
c) Per tal d'incrementar la protecció del personal dels operadors davant eventuals
contagis, es determina, a partir del 16 de març, la supressió de la venda de bitllets
als autobusos, sempre que hi hagi altres alternatives d'adquisició dels títols de
transport. També es determina el tancament de les oficines d'informació i atenció
presencial als usuaris que no disposin de sistemes físics de separació entre
personal i usuaris, i el reforçament, en aquests casos, dels serveis d'atenció
telefònica i telemàtica.
d) Tots els operadors de transport públic hauran d'incrementar els protocols
d'higiene i neteja que siguin necessaris per evitar els contagis.
e) En el cas de restriccions d'ús del transport públic, s'arbitraran mesures per
garantir el desplaçament obligat de persones vulnerables.
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f) Quan acabi l'emergència, les ATM territorials establiran els mecanismes de
compensació de títols no utilitzats completament per causa d'aquestes mesures i
que hagin caducat.
g) L'impacte econòmic de l'adopció d'aquestes mesures i de les que més endavant
es puguin adoptar seran assumides amb les partides que s'habilitin per afrontar
l'emergència per part de l' Administració de la Generalitat.
En l'àmbit dels establiments i de les activitats esportives, d'oci i comercials:
a) El tancament de les estacions d'esquí, d'esquí nòrdic i de les estacions de
muntanya.
b) El tancament de tota classe d'instal·lacions esportives, gimnasos i clubs
esportius, tant de titularitat pública com privada.
c) El tancament de teatres, de cinemes, de sales de festa, discoteques, pubs, sales
de ball, sales de concert, sales de karaoke, cafès teatre i cafès concert i qualsevol
altre establiment recreatiu.
d) El tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració
llevat d'aquells que estiguin integrats en un establiment hoteler o en centres
sanitaris o socials residencials.
e) El tancament d'establiments de joc (salons recreatius, casinos, bingos i
qualssevol altres).
f) El tancament de parcs d'atraccions, parcs temàtics i qualsevol altre centre que
realitzi activitats d'oci o de lleure.
g) La suspensió de tota classe d'activitats d'espectacles públics i activitats, en
espais tancats altres que els esmentats en les lletres anteriors i en espais oberts.
h) El tancament de centres comercials, incloent grans superfícies i galeries, a
excepció d'aquells establiments dedicats exclusivament a la venda de productes de
consum habitual (alimentació, neteja i higiene) i d'aquelles àrees dels centres
comercials amb la mateixa activitat.
En aquest àmbit, les mesures preventives establertes tenen reconeguda la causa
de força major.
En l'àmbit dels serveis funeraris:
a) La suspensió de les activitats de vetlla de persones mortes per la COVID-19 en
instal·lacions públiques i privades.
En l'àmbit dels serveis socials:
a) Es permet als proveïdors públics i privats del sistema català de serveis socials
l'adaptació de les condicions funcionals per fer front a les contingències que es
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produeixin arran de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19, de forma
que es garanteixin les necessitats de les persones usuàries amb la diligencia que
exigeix la naturalesa del servei.
b) El tancament dels centres i serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció
Pública següents: centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP),
centres d'atenció a persones amb discapacitat (CAD), serveis de valoració de la
dependència (SEVAD), clubs socials i prelaborals.
c) La suspensió de les activitats en els centres de dia de teràpia ocupacional
(STO), en els serveis de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) i en els centres
de dia d'atenció especialitzada (CAE). Per als usuaris d'aquests serveis que
requereixin continuïtat de l'atenció, aquesta es garantirà en el dispositiu més
adient.
d) La suspensió, amb caràcter general, de les visites presencials dels Serveis
Tècnics de Punt de Trobada.
En l'àmbit de la caça:
a) La prohibició de totes les batudes de caça i totes les accions de caça col·lectiva,
entenent com a tals aquelles en què participin dos o més caçadors, en el territori
de Catalunya.
Per raons de prevenció dels accidents de trànsit, danys a l'agricultura o a la
ramaderia i riscos en sanitat animal (prevenció de l'entrada de la pesta porcina
africana i de transmissió de la tuberculosi bovina), s'exceptuen d'aquesta prohibició
les comarques de l'Alt i Baix Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès, la
Selva i Osona a l'est del meridià de Vic, i totes les actuacions en l'aplicació
d'autoritzacions excepcionals per danys a l'agricultura.
Quan en aplicació d'allò previst al paràgraf anterior calgui realitzar una batuda o
una acció de caça col·lectiva, les reunions prèvies de preparació o les reunions
finals s'hauran de realitzar en llocs oberts i els caçadors hauran de romandre a un
mínim d'un metre entre si.
b) No s'autoritzarà, en allò que preveu la normativa aplicable, cap concurs o
competició de pesca continental o caça.
Pel que fa a la vigència d’aquestes mesures, la resolució disposa que s’inicien a
les 0,00 hores del dia 14 de març de 2020, llevat de la mesura preventiva
establerta a la lletra c) de l’àmbit de transport públic. La seva vigència és d’un
mínim de 15 dies.

7. Per una altra banda, al Butlletí Oficial de l’Estat ha sortit publicat en data de
13 de març de 2020 el Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, pel què
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s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del
COVID-19
8. Dins d’aquestes mesures es contempla l’aplicació de l’article 120 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
de forma que l’adopció de qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per
part dels òrgan de l’Administració de l’Estat per fer front al COVID-19
justificarà la necessitat immediat a l’empara del que preveu aquest article.
9. En el mateix sentit es pronuncia el Decret Llei 6/2020, de 12 de març, de
mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i
de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia
generada pel coronavirus SARS-CoV-2, el qual ha estat publicat al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 13 de març de 2020
10. Finalment, per 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 s’ha declara l’estat d’alarma prevista a la Llei Orgànica
4/1981, 1 de juny, i s’han adoptat un seguit de mesures per fer front a la
situació. Entre aquestes mesures destaquen les següents:
a. Els serveis de transport públic de viatgers per carretera de
competència local o autonòmica sotmesos a contracte públic,
mantenen la seva oferta de transport.
b. Suspendre l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes,
a excepció dels establiments comercials minoristes d’alimentació,
begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments
farmacèutics, mèdics, òptiques i productes ortopèdics, productes
higiènics, premsa i papereria, combustible per a l’automoció,
estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a
animals de companyia, comerç per internet, telefònic o
correspondències, tintoreries i bugaderies.
c. Suspendre l’obertura al públic de les revetlles, desfilades i festes
populars, així com dels següents equipaments i activitats relacionats
a l’annex del Reial Decret:
“Museos.
Archivos.
Bibliotecas.
Monumentos.
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Espectáculos públicos.
Esparcimiento y diversión:
Café-espectáculo.
Circos.
Locales de exhibiciones.
Salas de fiestas.
Restaurante-espectáculo.
Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.
Culturales y artísticos:
Auditorios.
Cines.
Plazas, recintos e instalaciones taurinas.
Otros recintos e instalaciones:
Pabellones de Congresos.
Salas de conciertos.
Salas de conferencias.
Salas de exposiciones.
Salas multiuso.
Teatros.
Deportivos:
Locales o recintos cerrados.
Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.
Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables.
Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables.
Galerías de tiro.
Pistas de tenis y asimilables.
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Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables.
Piscinas.
Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables.
Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables.
Velódromos.
Hipódromos, canódromos y asimilables.
Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables.
Polideportivos.
Boleras y asimilables.
Salones de billar y asimilables.
Gimnasios.
Pistas de atletismo.
Estadios.
Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los
mencionados.
Espacios abiertos y vías públicas:
Recorridos de carreras pedestres.
Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y
asimilables.
Recorridos de motocross, trial y asimilables.
Pruebas y exhibiciones náuticas.
Pruebas y exhibiciones aeronáuticas.
Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los
mencionados.
Actividades recreativas:
De baile:
Discotecas y salas de baile.
Salas de juventud.

Signatura 1 de 1
Albert Gil i Gutiérrez

17/03/2020

ALCALDE

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

e8a1a1ee53cb49c786705792c9e8f927001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Data document: 17/03/2020

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
www.laroca.cat

Deportivo-recreativas:
Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica
deportivo-recreativa de uso público, en cualquiera de sus
modalidades.
Juegos y apuestas:
Casinos.
Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar.
Salones de juego.
Salones recreativos.
Rifas y tómbolas.
Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad
recreativa de Juegos y apuestas conforme a lo que establezca la
normativa sectorial en materia de juego.
Locales específicos de apuestas.
Culturales y de ocio:
Parques de atracciones, ferias y asimilables.
Parques acuáticos.
Casetas de feria.
Parques zoológicos.
Parques recreativos infantiles.
Recintos abiertos y vías públicas:
Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas.
De ocio y diversión:
Bares especiales:
Bares de copas sin actuaciones musicales en directo.
Bares de copas con actuaciones musicales en directo.
De hostelería y restauración:
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Tabernas y bodegas.
Cafeterías, bares, café-bares y asimilables.
Chocolaterías,
asimilables.

heladerías,

salones

de

té,

croissanteries

y

Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables.
Bares-restaurante.
Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus
huéspedes.
Salones de banquetes.
Terrazas.”
d. Limitació de la circulació dels ciutadans per les vies d’ús públic
únicament per a la realització de les següents activitats:
i. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera
necessitat
ii. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris
iii. Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació
laboral, professional o empresarial
iv. Retorn al lloc de residència habitual
v. Assistència i cura de la gent gran, dels menors, dependents,
persones amb discapacitat o especialment vulnerables
vi. Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances
vii. Per causa de força major o situació de necessitat.
viii. Qualsevol altra activitats d’anàloga naturalesa que haurà de
fer-se individualment, llevat que s’acompanyi a persones
amb discapacitat o per altra causa justificada
e. Cada Administració conservarà les competències que li atorga la
legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per adoptar
les mesures que estimi necessàries en el marc de les ordres
directes de l’Autoritat Competent als efectes de l’estat d’alarma i
sense perjudici del que preveu el Reial Decret pel que fa a la
col·laboració de la Policia Local i de les Administracions amb
l’Autoritat Competent.
f. Suspensió dels terminis per a la tramitació dels procediments de les
entitats del Sector Públic. El seu còmput es reprendran en el
moment en què perdi vigència el Reial Decret o les seves
pròrrogues, si escau.
g. Queden ratificades totes les disposicions i mesures adoptades
prèviament per les autoritats competents de les comunitats
autònomes i de les entitats locals amb ocasió del coronavirus
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COVID-19 que continuaran vigent i produiran els efectes que s’hi
preveuen, sempre que siguin compatibles amb el Reial Decret
Fonaments jurídics

1. L’article 21.1 lletra m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, atribueix a l’Alcalde de
la Corporació la competència per adoptar personalment, i sota la seva
responsabilitat, en cas de catàstrofes, infortunis públics o de greu risc que
es produeixen aquestes situacions, les mesures necessàries i adequades,
donant-ne compte immediata al Ple.
2. L’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, estableix el següent:
“1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa
de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de
necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen
excepcional:
a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de
contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el
acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar
libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales
establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente.
En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el
acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley
General Presupuestaria.
b) Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado,
sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos
acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo de treinta días.
c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a
un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se
excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la
tramitación de un procedimiento ordinario.
d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se
observará lo dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción
y liquidación de la prestación.
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En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera
realizado a justificar, transcurrido el plazo establecido en la letra c) anterior, se
rendirá la cuenta justificativa del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos.
2.Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la
actuación acometida por la Administración y que no tengan carácter de
emergencia se contratarán con arreglo a la tramitación ordinaria regulada
en esta Ley.”
3. Resulta evident, en sintonia amb la interpretació efectuada per l’Estat i la
Generalitat de Catalunya, que les mesures que hagi d’adoptar l’Ajuntament
per pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARSCoV-2, encaixen perfectament en els supòsits contemplats en l’article 120
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de tramitació d’emergència pel que fa
a les necessitats de contractació administrativa que se’n puguin derivar.
4. L’Article 9.1 de la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma,
excepció i setge, estableix l’obligació de les autoritats de l’Administració
Pública del territori afectat, dels funcionaris i dels treballadors al servei
d’aquesta Administració, de restar sota les ordres directes de l’autoritat
competent. En aquest sentit, l’article disposa concretament el següent:
“Por la declaración del estado de alarma todas las Autoridades civiles de la
Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de
los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones
Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas,
quedarán bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea
necesaria para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles
servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza”
Per tot l’exposat, i en exercici de les competències que em corresponen com a
Alcalde de l’Ajuntament de la Roca del Vallès en aquest situació excepcional de
greu perill per a la salut de les persones, en consonància amb l’estat d’alarma
aprovat,
HE RESOLT
Primer.- Ordenar a tot el personal que estigui al servei de l’Ajuntament de la Roca
de Vallès, així com les empreses contractistes de l’ajuntament, que vetllin i
efectuïn les actuacions necessàries per al compliment de les mesures aprovades
pel Decret aprovat avui pel Consell de Ministres en relació a l’estat d’alarma.
Segon.- Ordenar la suspensió dels locals, comercials i d’altra mena, establiments,
espectacles i resta d’activitat que es relacionen en l’annex del Reial Decret
463/2020, 14 de març. Així mateix, els centres, locals comercials i d’altra mena,
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establiments, espectacles i activitat, l’obertura dels quals ja estava suspesa,
continuaran amb la suspensió en compliment de les mesures adoptades per la
Generalitat, les quals han estat ratificades pel R.D. 463/2020, 14 de març, en tot
allò que no el contradiguin.
Tercer.- Ordenar que la Casa de la Vila i de les dependències municipals restaran
tancats al públic, mantenint el funcionament de l’Ajuntament en l’atenció a les
necessitats a la ciutadania, la qual es farà per via telefonia o telemàtica. Aquesta
mesura obeeix a la voluntat de prevenir el contagi del coronavirus i de contribuir a
la salut pública. La mesura serà efectiva a partir del dilluns dia 16 de març de 2020
i tindrà una durada mínima de 15 dies
Quart.- Suspendre el terminis per a la tramitació dels procediments administratius
que l’Ajuntament estigui tramitant en aquests moments, llevat d’aquells en què la
suspensió del termini pugui implicar un perjudici greu en els drets i interessos de
l’interessat, sempre que en manifesti la seva conformitat o quan l’interessat
manifesti la seva conformitat que el termini no digui suspès. Aquesta suspensió
també afecta als processos selectius de places i de provisió de llocs de treball que
s’estiguin tramitant per l’ajuntament.
Cinquè.- Establir els següent serveis mínims que l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, els quals hauran de romandre a les dependències municipals mentre duri la
vigència de les mesures adoptades pel Reial Decret:
- Àrea de Servei d’Atenció a les Persones:
o La tècnica responsable de serveis personals o persona que es
responsabilitzi.
o Un tècnic
- Àrea de Territori i Sostenibilitat
o El coordinador tècnic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat o persona
que es responsabilitzi
o Un administratiu
- Àrea de Seguretat Ciutadana:
o Tots els efectius de la policia local que estiguin disponibles.
- Àrea de Serveis Econòmics:
o L’interventor o persona que es responsabilitzi
o Un administratiu
- Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics:
o El secretari de la Corporació o persona que es responsabilitzi
o Un administratiu
o L’informàtic
o Un efectiu de l’Oficina d’Atenció Ciutadana
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Aquests serveis mínims es podran modificar segons com es vagin desenvolupant
els esdeveniments, de forma que si s’aprecia que les funcions corresponents es
poden desenvolupar telemàticament, es podrà considerar aquesta opció i si resulta
necessari comptar amb el treball de personal que no estigui inclòs en aquests
serveis, també s’hi podrà comptar.
Sisè.- Per al personal que hagi de prestar els serveis mínims, s’estableixen les
següents mesures:
- S’estableix un sistema de torns per reduir el temps d’exposició al contagi. Aquest
sistema, en termes generals, serà setmanal, tot i que si el cap ho considera
adient, per motius objectius, es podrà reduir aquests torns a una periodicitat que
sigui inferior a la setmana.
- Es prioritzarà la comunicació per via telefònica o telemàtica i es guardaran les
mesures adients per a preservar la salut del personal de l’Ajuntament.
- En el cas que esdevingui indispensable celebrar reunions o trobades presencials,
es durant a terme aplicat les mesures preventives establertes per les autoritats
sanitàries, entre d’altres, la garantia de la distància no inferior a 1 metre entre les
persones assistents.
Setè.- El personal al servei de l’Ajuntament que no estigui adscrit als serveis
mínims, haurà d’efectuar la prestació dels seus serveis en la modalitat de
teletreball, sempre que comptin amb els equipaments informàtics subministrats per
l’Ajuntament o que els seus equips informàtics tinguin el vist i plau dels serveis
informàtics municipals.
Aquest personal haurà de complir la jornada laboral ordinària que li correspon, i
restarà disponibles per a les comunicacions, instruccions o sol·licituds que puguin
rebre de l’Ajuntament, dels seus companys o dels seus caps durant aquesta
jornada laboral. L’Ajuntament podrà aplicar els mecanismes de control de
compliment o de la verificació de la jornada laboral corresponent, d’acord amb la
normativa vigent aplicable.
Les possibles modificacions de jornada que es puguin efectuar hauran de constar,
pel que fa a la seva sol·licitud i autorització del seu cap, regidor corresponent o, en
tot cas, de l’Alcalde, per correu electrònic.
Les comunicacions telefòniques que siguin rebudes a l’oficina d’atenció ciutadana,
seran comunicades per via de correu electrònic al responsable de l’Àrea concreta
o a la persona que aquest designi.
Cas que l’interès públic ho faci necessari, es podrà requerir el suport d’aquest
personal per a actuacions puntuals.
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Vuitè.- A tots els contractes que s’hagin de celebrar per l’Ajuntament de la Roca
del Vallès per atendre les necessitats derivades i per pal·liar els efectes de la
pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2, els resultarà d’aplicació la
tramitació d’emergència prevista a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Dins d’aquests contractes
s’inclouen aquells que siguin necessaris per al manteniment dels serveis mínims
de l’Ajuntament. De tots ells, se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que
sigui celebrada.
Novè.- La vigència d’aquestes mesures es mantindrà mentre duri les mesures
d’estat d’alarma adoptades avui pel Consell de Ministres i seran revisables a mida
que es vagin desenvolupament els esdeveniments o quan sigui necessari efectuar
aclariments o especificacions davant de les diferents situacions que se’n puguin
plantejar.
Desè.- Fer-ne difusió d’aquesta resolució
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