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Declaració d’emergència i adopció de mesures preventives

Antecedents

13/03/2020 Secretària

Atesa la situació creada pel COVID-19, l’Ajuntament de Tordera, en data 12 de març de 2020, ha
activat el Pla Bàsic d’Emergències municipal en fase d’alerta, a causa de la previsió de malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc, i ha constituït el Comitè d’Emergències.
D’acord amb el Pla esmentat i atenent a les indicacions facilitades des de l’Administració de la
Generalitat i de l’Estat, es fa necessari adoptar un seguit de mesures preventives encaminades a la
protecció de la ciutadania en general i dels col·lectius de risc en particular.

Marta Portella Nogué

Signatura 2 de 2

Fonaments de Dret
Pel que fa a l’òrgan competent per a adoptar la present resolució, d’acord amb els articles 21.1.m)
de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 53.1.m) 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,
correspon a l’Alcalde, amb caràcter indelegable, adoptar personalment, i sota la seva
responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o greu risc d’aquests, de les mesures
necessàries i adequades, tot donant-ne compte immediata al Ple.
Per tot això, i en virtut de la competència que m’és pròpia,
RESOLC:
13/03/2020 Alcalde

Primer. Declarar l’emergència degut a la situació de risc ocasionada pel COVID-19 i a efectes de la
possibilitat de recórrer, en el supòsit que sigui necessari, al procediment de contractació en situació
d’emergència, previst als articles 37.1 i 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, complint els requisits establerts als mateixos.

Joan Carles Garcia Cañizares

Signatura 1 de 2

Segon. Establir les següents mesures preventives en relació a les activitats i instal·lacions municipals:
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Es tanquen els següents equipaments municipals: Biblioteca, Casal de Joves, Teatre Clavé,
Esplai de la Gent Gran, pavellons municipals, camp municipal d’esports i Centre Esportiu
Municipal. També la Diputació de Barcelona ha ordenat el tancament de les oficines
d’informació turística, l’oficina d’informació del Parc Montnegre Corredor i l’oficina de Gestió
Tributària.



Se suspenen totes les activitats, tallers i xerrades previstes organitzades per l’Ajuntament i/o
a equipaments municipals.



Se suspèn l’activitat del Centre de Dia a la residència Can Comte i es restringeixen les visites
als avis de Can Comte. La residencia Vitàlia l’Albert mantindrà el servei de Centre de Dia
establint les mesures de seguretat que recomana la Generalitat.



Se suspèn l’activitat educativa a Tordera. Romandran tancats els centres escolars, instituts,
llars d’infants, escola d’adults i cursos de català. La suspensió es fa extensiva també a les aules
de formació artística del Teatre Clavé i als cursos d’orientació laboral.



Se suspèn la celebració del mercat dels diumenges. Tanmateix, s’arbitraran, en el seu cas, les
mesures oportunes per facilitar, si escau, l’establiment de parades de venda de productes
d’abastament de primera necessitat i proximitat.



Se suspèn la celebració de la Fira del Ram i la Fira del Món Geganter.



Es recomana tancar l’accés al públic dels locals de les Associacions de Veïns i de les entitats
locals.

Tercer. Establir les següents mesures preventives en relació a l’organització i prestació de serveis:


Es recomana a la ciutadania que necessiti realitzar gestions amb les administracions i entitats
que ho faci de manera telemàtica i/o telefònica, a la vegada que es demana que es minimitzin
les gestions presencials si no són imprescindibles.



Es reforçarà el control de les persones i famílies en situació de risc i vulnerabilitat a través de
l’Àrea de Serveis Socials.



Es reforçarà el servei de neteja de les instal·lacions i equipaments municipals que restin oberts
al públic.



Es revisaran els terminis de presentació de les diferents convocatòries obertes, ampliant
aquells terminis que siguin de competència municipal.
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Els serveis jurídics i econòmics de l’Ajuntament estudiaran mesures de tipus administratiu i
econòmic en relació a les taxes de prestació dels serveis que es vegin afectades per les
mesures adoptades.

Quart. Pel que fa al personal de l’Ajuntament, s’ha establert un Protocol intern per garantir els
serveis sense posar en risc el personal ni els serveis municipals, així com per facilitar la conciliació
laboral i familiar. Es remarca la importància de mantenir un nivell de vigilància alt en la detecció dels
símptomes del COVID-19.

Marta Portella Nogué

Sisè. Es podran adoptar totes aquelles altres mesures organitzatives que siguin necessàries a fi de
garantir la salut del personal de l’Ajuntament i de la ciutadania en general.
Setè. Es demana a la ciutadania responsabilitat i prudència, a la vegada que es recorda la
importància de mantenir-se informada per canals oficial i evitar difondre notícies i missatges falsos
que generen desinformació i alarmisme.
Vuitè. Fer constar que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, poden
interposar-se els recursos següents:


Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord
amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.



Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós administratiu,
davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú e les
administracions públiques, i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

13/03/2020 Alcalde

Signatura 2 de 2

13/03/2020 Secretària

Cinquè. Les mesures anteriors seran aplicables des del 13 de març de 2020 i es mantindran vigents
fins a nou avís, en funció de l’evolució de la situació de risc i supeditades sempre al que disposin les
autoritats autonòmiques o estatals.

El recurs de reposició s’entendrà desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a comptar
de l’endemà de la seva presentació no s’ha notificat la seva resolució.

Joan Carles Garcia Cañizares

Signatura 1 de 2



Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri
oportú.
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Novè. Donar compte de la present resolució al Ple, en la primera sessió que celebri.
Desè. Donar la màxima difusió del present Decret, mitjançant la seva publicació a la web municipal,
per a general coneixement de les persones interessades i de tota la població del municipi.
Tordera, a data de signatura electrònica.

Signatura 2 de 2

Marta Portella Nogué
Joan Carles Garcia Cañizares

13/03/2020 Alcalde
Signatura 1 de 2

13/03/2020 Secretària

Així ho mana i signa l’Alcalde, Joan Carles Garcia Cañizares, davant meu, Marta Portella Nogué, la
secretària.
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