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2020/00011239P
Cos de la Guàrdia Urbana
CONORAVIRUS COVID -19 EMERGÈNCIA
Activacions de plans d'emergència i protecció civil

RESOLUCIÓ

1. En data 12 de març, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha activat la fase
d’emergència 1 del pla PROCICAT per a emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc per poder fer front a l’epidèmia del
COVID-19.
En consonància amb el mateix, aquest Ajuntament ha de decretar l’activació del Pla
d’emergències municipals.
2. En tot cas, en el context de la decisió d’elevar a fase d’alerta del PROCICAT per
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc,
amb motiu del Coronavirus SARS-Cov-2, apel·lar a la ciutadania a seguir, DE
FORMA INDIVIDUAL i COL.LECTIVA, les mesures de contenció i interacció social
recomanades per les autoritats, per la prevenció de la propagació del Coronavirus
amb la màxima responsabilitat, serenitat i solidaritat.
Els diferents serveis municipals estan redactant, hores d’ara, els informes
corresponents.
Fonaments de Dret:
1. Vista la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil i a la
vista del que disposa la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i
a la vista del que disposa el pla d’emergències municipal, es podran adoptar les
mesures següents una vegada declarada l’activació del pla d’emergència municipal:
a) Evacuar o allunyar les persones dels llocs de perill.
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b) Recomanar el confinament de persones en llurs domicilis o en llocs segurs,
d’acord a les previsions dels plans corresponents.
c) Restringir l’accés a zones de perill o a zones d’operació.
d) Limitar o condicionar l’ús de serveis públics i privats i el consum de béns.
e) Les altres que es considerin necessàries d’acord amb el que estableix el pla
d’emergències que en cada moment s’apliqui.
També es podran adoptar en el marc d’aquest decret totes aquelles mesures per tal
d’evitar el desamparament de la població.
El coordinador municipal d’emergències haurà de determinar la durada de
l’emergència i proposar la seva desactivació.
2. A la vista de l’art. 37 de la Llei 19/2017, de 8 de novembre, de contractes dels
sector públic (LCSP), les entitats del sector públic no podran contractar verbalment,
excepte que el contracte tingui, conforme al que prescriu l’art. 120, 1 del mateix cos
legal, caràcter d’emergència, és a dir, quan l’administració hagi d’actuar de manera
inmediataq amb motiu d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin greu
perill o de necessitats que afectin a la defensa nacional.
3. quan concorri algun dels supòsits esmentats, l’òrgan de contractació, sense
obligació de tramitar expedient de contractació, pot ordenar l’execució del que sigui
necessàri per posar remei a l’esdeveniment produït o satisfer la necessitat
sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, sense
subjectar-se als requisits formals que estableix aquesta llei, fins i tot el de l’existència
de crèdit suficient. En cas que no hi hagi crèdit adequat i suficient, una vegada
adoptat l’acord, s’ha de procedir a la seva dotació de conformitat amb le que
estableix la llei general pressupostària.
4. D’acord amb el mateix precepte, s’estableix que el termini d’inici de l’execució de
les prestacions no podrà ser superior a un mes, comptat des de l’adopció de l’acord,
una vegada executades les actuacions objecte d’aquest règim excepcional,
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s’observarà el disposat a la LCSP sobre el compliment dels contractes, recepció i
liquidació de la prestació.
5. Atès que l’article 120 de la LCSP estableix un procediment absolutament
excepcional que eludeix els principis de concurrència, publicitat i igualtat, les
actuacions haurean de ser les estrictament indispensable per a paliar les necessitats
més urgents. A aquests efectes l’apartat 2 del mateix precepte estableix que “Les
restants prestacions que siguin necessàries per completar l’actuació empresa per
l’administració i que no tinguin caràcter d’emergència es contractaran d’acord amb la
tramitació ordinària regulada en aquesta Llei”.
6. L’òrgan competent per declarar l’emergència és l’alcalde, a la vista del que
disposa nla lletra m) de l’apartat 1 de l’article 21 de la Llei Reguladora de les Bases
de Règim Local de Municipal i de Règim Local, que pot adoptar personalmrent, i sota
la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o de infortunis públics o greu risc dels
mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte inmediat al Ple.

Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, RESOLC:

Primer.Declarar l’emergència per poder fer front a l’epidèmia del COVID-19. Aquesta
declaració donarà cobertura, igualment, a les actuacions portades a terme amb
anterioritat a aquesta declaració i a les posteriors, sempre que s’hagin produït amb
motiu o ocasió de l’emergència esmentada. A aquests efectes, els diferents serveis
municipals hauran d’elaborar els pertinents informes per tal que aquest decret els hi
atorgui la seva cobertura.
Segon.Ordenar l’execució de les mesures adients indispensables per eliminar les situacions
de perill per a les persones i béns per a prevenir l’epidèmia del COVID-19. A títol
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ennunciatiu i no exhaustiu, les mesures són les següents (sens perjudici de se’n
puguin dictar d’altres al llarg del desenvolupament ):
Tancament al públic de les Oficines Municipals de Districte.
Tancament al públic dels equipaments esportius municipals. Això inclou piscines,
camps de futbol, poliesportius, pistes d’atletisme, gimnasos, petanca, etc.
Tancament al públic dels equipaments culturals. Això inclou els espais com les
biblioteques, les sales d’exposició, els teatres municipals, el Museu municipal i els
centres cívics.
Tancament al públic del Badiu Jove, els Espais Joves, l’Oficina de Turisme, l’Escola
del Mar i l’Escola de Natura.
Tancament al públic del Centre de Recursos i Assessorament per a les Dones
(CRAD).
El Cdiap (Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç) i l’EAIA (Equip
d’atenció a la infància i l’adolescència) de l’IMSP (Institut de Serveis Municipals
Personals) mantindran un dispositiu d’atenció per a urgències i l’atenció programada,
no urgent, quedarà posposada.
Tancament de tots els casals municipals de gent gran.
Suspensió dels 3 Encants que se celebren a la ciutat (dimecres, divendres i
dissabte).
Ajornament de les fires comercials següents: Fira Badaterra (13, 14 i 15 de març) i la
Fira comercial a la plaça de Pompeu i Fabra (27, 28 i 29 de març).
Ajornament de la IV Trobada de taitxí al parc de Can Solei i de Ca l’Arnús (29 de
març).
Ajornament de les següents activitats educatives:
- Fira de l'Ensenyament (12 i 13 de març)
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- Trobada del Consell dels Infants (18 de març)
- Mobilona (18 de març)
- Jornades Científiques (25, 26 i 27 de març).
- 6a Mostra de teatre d'Educació secundària de Badalona (24, 25, 26 i 30 de març).
Als efectes de pal·liar les situacions de vulnerabilitat social els serveis socials
arbitraran les mesures oportunes per evitar les situacions de d’emergència social.
Quan aquestes mesures, o d’altres que s’adoptin, comportin la necessitat de
contractació, s’estarà als efectes del que disposa l’art. 120 de la LCSP.
Tercer.Declarar l’activació del pla d’emergència municipal. A la vista del que disposa el pla
d’emergències municipal, es podran adoptar les mesures següents:
a) Evacuar o allunyar les persones dels llocs de perill.
b) Recomanar el confinament de persones en llurs domicilis o en llocs segurs,
d’acord a les previsions dels plans corresponents.
c) Restringir l’accés a zones de perill o a zones d’operació.
d) Limitar o condicionar l’ús de serveis públics i privats i el consum de béns.
També es podran adoptar en el marc d’aquest decret totes aquelles mesures per tal
d’evitar el desamparament de la població.
Declarar l’activació del Cos de la Guàrdia Urbana i del personal de protecció civil
com a serveis públic d'intervenció i assistència a emergències de protecció civil i, en
conseqüència, advertir que es podran suspendre les llicències i permisos del seu
personal durant aquesta activació.
El coordinador municipal d’emergències haurà de determinar la durada de
l’emergència i proposar la seva desactivació.
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Quart.Recordar que, d’acord al que prescriu l’article 7 bis de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del
Sistema Nacional de Protección Civil:
1. Els ciutadans i les persones jurídiques estan subjectes al deure de col·laborar, personal o
materialment, en la protecció civil, en cas de requeriment de l'autoritat competent d'acord
amb el que estableix l'article 30.4 de la Constitució i en els termes d'aquesta llei.
2. En els casos d'emergència, qualsevol persona, a partir de la majoria d'edat, estarà
obligada a la realització de les prestacions personals que exigeixin les autoritats competents
en matèria de protecció civil, sense dret a indemnització per aquesta causa, i al compliment
de les ordres i instruccions, generals o particulars, que aquelles s'estableixin.
3. Quan la naturalesa de les emergències ho faci necessari, les autoritats competents en
matèria de protecció civil podran procedir a la requisa temporal de tot tipus de béns, així com
a la intervenció o ocupació transitòria dels que siguin necessaris i, si escau, a la suspensió
d'activitats. Els que com a conseqüència d'aquestes actuacions pateixin perjudicis en els
seus béns i serveis, tindran dret a ser indemnitzats d'acord amb el que disposen les lleis.
4. Quan la naturalesa de les emergències exigeixi l'entrada en un domicili i, si cas,
l'evacuació de persones que es troben en perill, és aplicable el que disposa l'article 15,
apartat 2, de la Llei Orgànica 4/2015 de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.
5. Les mesures restrictives de drets que siguin adoptades o les que imposin prestacions
personals o materials tindran una vigència limitada a el temps estrictament necessari per fer
front a les emergències i hauran de ser adequades a l'entitat de la mateixa.
(...).
8. Els mitjans de comunicació estan obligats a col·laborar de manera gratuïta amb les
autoritats en la difusió de les informacions preventives i operatives davant els riscos i
emergències en la forma que aquelles els indiquin i en els termes que s'estableixin en els
corresponents plans de protecció civil.
Cinquè.Recordar, igualment, que, a tenor Article 7 ter del mateix cos legal:
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1. Els ciutadans han de prendre les mesures necessàries per evitar la generació de riscos,
així com exposar-se a ells. Un cop sobrevinguda una emergència, hauran d'actuar d'acord
amb les indicacions dels agents dels serveis públics competents.
2. Els titulars dels centres, establiments i dependències, públics o privats, que generin risc
d'emergència, estaran obligats a adoptar les mesures d'autoprotecció preveu aquesta Llei,
en els termes recollits en la mateixa i en la normativa de desenvolupament.

I, per tant, apel·lar a la ciutadania a seguir, de forma individual i col·lectiva, les
mesures de contenció i interacció social recomanades per les autoritats, per la
prevenció de la propagació del Coronavirus amb la màxima responsabilitat, serenitat
i solidaritat.
Recomanació que es fa adreçada a totes les activitats amb assistència de pluralitat
de persones tant en l’àmbit públic com privat (com, per exemple, les superfícies
comercials o manifestacions culturals o similars).
Sisè.Mesures d’àmbit intern.
Establir que són serveis mínims essencials que ha de garantir el municipi: serveis
socials, seguretat i emergències, subministraments bàsics i sanejament. A aquests
efectes s'estableix què:
- El personal adscrit a dependències municipals que romanguin tancades es
reubicarà en d'altres, depenent les necessitats (tasques de manteniment) o bé es
redistribuiran temporalment a la resta de dependències municipals que funcionin, per
tal de donar suport i de cobrir possibles absències.
- El personal adscrit a dependències municipals que tinguin atenció al ciutadà i que
es trobin dins de col·lectius de risc es reubicaran en altres llocs.
- S'estipulen mesures de contenció en el sentit de establir torns rotatius en tots els
serveis i/o departaments, a partir de dilluns dia 16 de març. Aquests torns rotatius,
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s’establiran amb el 50% del personal dividits per setmanes. Les persones que
romanguin a casa haurien d’estar en disposició de ser cridats per necessitat del
servei i/o departament.
- Tanmateix es facilitarà la possibilitat de realitzar teletreball a tots els els treballadors
què, per les característiques del seu lloc de treball, ho puguin dur a terme (tot tenint
en compte les limitacions informàtiques d'usuaris a fer teletreball).
- Es donarà la facilitat de flexibilitzar els torns de qualsevol treballador (canvi de torn
de matí a tarda, o i tarda a matí; o passar a jornada intensiva els empleats/des que
tingui torn partit).
- Tot i aquestes mesures de flexibilitat i conciliació, i únicament en cas que sigui
imprescindible, podran romandre al seu domicili per tenir cura dels seus/seves fills i
filles menors d’edat, a conseqüència de l’afectació derivada del tancament dels
centres educatius, decretada en el dia d’avui. En aquest sentit s’atorgaran permisos
que permetran la permanència del personal en el seu domicili els quals tindran la
consideració de deure inexcusable de conformitat amb allò previst a l’article 48 j)
TREBEP. No obstant, en el cas que tots dos progenitors siguin funcionaris, només
un d’ells podrà fer ús d’aquesta mesura excepcional. En tot cas s'haurà de justificar
la imprescindibilitat d'aquest permís (família monoparental; impossibilitat que l'altre
progenitor pugui fer-se càrrec del menor, que per la seva edat o salut calgui la
presència d’un dels progenitors; certificat de dependència, etc...)
Els empleats i empleades hauran d’adreçar la seva sol·licitud d’acollir-se als deures
inexcusables a l’ adreça de e mail presencia@badalona.cat.
Igualment, quan la situació generada pel COVID-19 així ho requereixi, d’acord amb
les directrius que en cada moment informin les autoritats de salut pública, es
permetran modalitats de treball no presencial.
Quan aquestes mesures, o d’altres que s’adoptin, comportin la necessitat de
contractació, s’estarà als efectes del que disposa l’art. 120 de la LCSP.
Setè.-
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Delegar la direcció operativa d’aquesta emergència a la regidora Sra. Teresa
González Moreno, segona tinença d'alcalde, i regidora de salut.
Vuitè.Notificar al tots els serveis municipals, la declaració d’emergència i a la Intervenció i
Tresoreria Municipal.
Nové.Contra aquest acte, que és inmediatament executiu, caben els següents recursos:
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la
seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des
del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Signatures:

Alejandro Pastor López, Alcalde - 13/03/2020

Número de resolució: 2020002305
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