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

També, amb subjecció al mateix procediment legalment establert, la Generalitat ha adoptat
mesures que s'han justificat com a necessàries en tot el territori de Catalunya, en l'àmbit de
les activitats d'oci i del consum d'alcohol a la via pública.
Davant la realitat del nombre de contagis i l'increment dels ingressos hospitalaris, en data 14
d'agost de 2020, i previ Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, el
Ministeri de Salut va comunicar a la Generalitat de Catalunya l'Ordre Ministerial de 14
d'agost de 2020, per la qual s'aprovava la declaració d'actuacions coordinades en salut
pública per respondre davant la situació especial de risc derivada de l'increment de casos
positius per COVID19.
Aquesta declaració d'actuacions coordinades s'adoptà en el marc de les previsions de
l'article 65 de la Llei 16 /2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de
Salut, que possibilita la seva adopció en situacions d'especial risc per a la salut pública i que
obliga a totes les parts implicades.
Aquesta declaració inclou diverses mesures i recomanacions, algunes de les quals
incideixen en l'activitat de la pròpia administració sanitària, d'altres han de ser observades
pel conjunt de la ciutadania i d'altres per determinats sectors concrets de l'activitat
econòmica i social, a què van dirigides.
En execució d'aquest Acord la Generalitat va dictar la Resolució SLT/2073/2020, de 17
d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a
l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost
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1r. L'evolució experimentada durant la primera quinzena del passat mes de juliol per la
pandèmia del coronavirus COVID19 i l'aparició de nous brots al llarg del territori català
motivà l'aprovació del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009,
de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots
de la COVID19. D'acord amb el procediment establert al nou article 55 bis de la Llei
18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, la Generalitat ha adoptat resolucions de caràcter
temporal en àmbits territorials concrets per raó de la situació epidemiològica i assistencial en
què en cada moment s'han trobat i que han requerit una actuació més específica de
prevenció i protecció de la salut de les persones.
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Amb posterioritat, per decret de l’alcaldia núm. 1083/2020, de 24 d’agost, es resolgué:
[Prorrogar fins a les 00:00 hores del dia 15 de setembre de 2020 la suspensió de
l’autorització d’actes a la via pública i als espais públics ordenada per decret d’aquesta
alcaldia núm. 989/2020, de 20 de juliol.]
A hores d’ara, la persistència de la crisi sanitària, sumada a la prohibició de les trobades i
reunions de més de deu persones tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic, fan necessari
tornar a prorrogar la suspensió de l’autorització d’actes a la via pública i als espais públics,
així com anul∙lar la celebració de la Festa del Roser d’enguany.
Fonaments de dret
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Més endavant, mitjançant decret de l’alcaldia núm. 1047/2020, de 30 de juliol, es va
resoldre:
[Primer. Anul∙lar la celebració de la Festa Major de l’any 2020, prevista per als dies 14, 15 i
16 d’agost.
Segon. Prorrogar fins a les 00:00 hores del dia 31 d’agost de 2020 la suspensió de
l’autorització d’actes a la via pública i als espais públics ordenada per decret d’aquesta
alcaldia núm. 989/2020, de 20 de juliol.
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al ple en la propera sessió que celebri i ferne
difusió a la ciutadania per tots els mitjans possibles.]

DECRET

2n. Per decret de l’alcaldia de l’Ajuntament de Martorell núm. 989/2020, de 20 de juliol, es va
resoldre:
[Primer. Anul∙lar i cancel∙lar la celebració del Festival PAS 2020.
Segon. Ajornar l’acte “In memoriam” d’homenatge a les víctimes de la pandèmia previst pel
dia 25 de juliol de 2020.
Tercer. Suspendre l’autorització d’actes a la via pública i als espais públics durant un
termini de quinze dies, compresos entre les 00:00 hores del dia 21 de juliol de 2020 i les
00:00 hores del dia 5 d’agost de 2020.
Quart. Donar compte d’aquesta resolució al ple en la propera sessió que celebri i ferne
difusió a la ciutadania per tots els mitjans possibles.]
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de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de
la pandèmia de COVID19. Aquesta Resolució, entre d’altres mesures, recomanava a la
ciutadania la limitació de les trobades socials fora de grup de convivència estable i que les
trobades socials es limitessin a un màxim de 10 persones.
Posteriorment, la Generalitat va dictar la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per la
qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya. En aquesta Resolució es
prohibeixen les trobades i reunions de més de deu persones tant en l'àmbit privat,
com en l'àmbit públic.

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
mesures necessàries i adequades, donant compte de forma immediata al Ple. En
conseqüència,

Segon. Anul∙lar la celebració de la Festa del Roser de l’any 2020.
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Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al ple en la propera sessió que celebri i ferne
difusió a la ciutadania per tots els mitjans possibles.
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Primer. Prorrogar fins a les 00:00 hores del dia 30 de setembre de 2020 la suspensió de
l’autorització d’actes a la via pública i als espais públics ordenada per decret d’aquesta
alcaldia núm. 989/2020, de 20 de juliol i prorrogada per decret de l’alcaldia núm. 1083/2020,
de 24 d’agost.
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