Identificació de l’expedient: Mesures per a la prevenció i el control del coronavirus
COVID19, expedient 1118/2020.

En el BOE núm. 67 de 14 de març de 2020 es va publicar el Reial Decret 463/2020, de 14
de març, pel qual es declara l’estat de alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada por el COVID19.
Per decret de l’alcaldia de l’Ajuntament de Martorell núm. 345/2020, de 15 de març, per
raons de salut pública i de responsabilitat ciutadana, es va limitar al prestació dels serveis
públics de l’Ajuntament de Martorell i del seu Patronat a aquells estrictament necessaris per
garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics.
Molt probablement l’estat d’alarma es prorrogarà durant quinze dies més i, a hores d’ara, no
és possible saber quan finalitzarà l’actual situació de crisi sanitària ocasionada por el
COVID19 i es restablirà la normalitat per a la realització d’activitats econòmiques, socials,
culturals i de tot tipus. Per aquests motius, és aconsellable anul∙lar la celebració de la gala
per al lliurament dels premis de la quarantacinquena edició del Premi Vila de Martorell.
Fonaments de dret
I. L’article 6 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març estableix:
“Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la
gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el
marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de
alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5.”
II. L’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
atribueix a l’alcalde, 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
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Per resolució de la presidència del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de
Martorell núm. 346/2019, de data 27 de novembre (ratificada posteriorment per acord de la
comissió de govern del Patronat en sessió tinguda el dia 23 de desembre de 2019) es varen
aprovar les bases reguladores del 45è. Premi Vila de Martorell, així com la convocatòria
d’aquest Premi. El termini per a la presentació de les obres finalitzà el dia 19 de febrer de
2020, mentre que la gala per al lliurament dels premis s’hauria de celebrar el dia 24 d’abril
de 2020.
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mesures necessàries i adequades, donant compte de forma immediata al Ple.
En conseqüència,
HE RESOLT
Primer. Anul∙lar la celebració de la gala per al lliurament dels premis corresponents al 45è.
Premi Vila de Martorell, que s’havia de celebrar el dia 24 d’abril de 2020.
Segon. Incorporar les obres presentades al 45è. Premi Vila de Martorell a la propera edició
d’aquest Premi, llevat d'aquelles que llurs autors retirin de forma voluntària.
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