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

Fonaments de dret
I. La Disposició Addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, disposa:
“1. Els òrgans col∙legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituirse, convocar i
celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de
força major o de greu risc col∙lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la
convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació
que justifica excepcionalment que se celebri a distància.
2. En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part dels òrgans
col∙legiats poden trobarse en diferents llocs, sempre que s'asseguri, per mitjans electrònics,
considerant també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres i de les persones
que els supleixen, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es
produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la
disponibilitat dels mitjans durant la sessió.
3. Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències
externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de
constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d'aquestes
deliberacions.
4. Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s'haurà de preveure la seva
difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital.]
Al seu torn, la Disposició final segona del Reial Decretllei 11/2020, de 31 de març, pel qual
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L'empitjorament i l’agreujament de la pandèmia del coronavirus COVID19 a Martorell, amb
una taxa de reproducció del virus de l’1,71 i un risc de contagi molt alt, així com l’increment
dels ingressos hospitalaris que se’n deriven, fa necessari prendre de manera immediata i
urgent mesures addicionals respecte a les recentment adoptades per la Generalitat de
Catalunya mitjançant la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre i la Resolució
SLT/2568/2020, de 19 d'octubre. Aquestes mesures addicionals comporten, malauradament,
el tancament temporal de determinats equipaments, instal∙lacions i espais públics
municipals, així com la suspensió transitòria d’alguns serveis i activitats municipals.
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En conseqüència, en exercici de les facultats atribuïdes a l’alcaldia pels preceptes més
amunt transcrits
HE RESOLT
Primer. Aprovar amb efectes des de les 00:00 hores del dia 24 d’octubre de 2020 fins a les
00:00 hores del dia 7 de novembre de 2020 les següents mesures:
1a. Tancament dels equipaments, instal∙lacions i espais públics municipals que tot seguit es
relacionen:
1. Equipaments esportius. S’exceptua el partit de futbol sala de categoria estatal que
s’ha de disputar, a porta tancada i sense públic, el dia 24 d’octubre de 2020.
2. Equipaments culturals excepte el servei de préstec a la biblioteca municipal.
3. Esplais de gent gran.
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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
mesures necessàries i adequades, donant compte de forma immediata al Ple.
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[Disposición final segunda. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local.
Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, con la siguiente redacción:
«3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave
riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera
desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los
órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la
situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les sustituya al efecto de
la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse, celebrar sesiones y
adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus
miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad.
Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión,
disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las
mismas según proceda legalmente en cada caso.
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las audioconferencias,
videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que garanticen
adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de sus miembros,
la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten».]
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s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al
COVID19, diu literalment:

4. Parcs i jardins públics, i zones d’esbarjo i esportives a la via pública.

5a. Celebració a distància, mitjançant videoconferència, de les sessions dels òrgans
col∙legiats de l’Ajuntament de Martorell, del Patronat municipal de serveis d’atenció a les
persones de Martorell i de Martorell Gestió del Sòl, Empresa Municipal, S.L., així com de les
reunions de les comissions d’estudi dels reglaments i ordenances municipals.
Segon. Establir que durant el període de vigència de la present resolució o de les seves
eventuals pròrrogues no s’exigirà el pagament de les taxes o dels preus públics
corresponents als serveis i a les activitats municipals que deixen de prestarse, llevat
d’aquelles activitats i serveis que continuïn la seva prestació de forma virtual a les quals
s’aplicarà una reducció del 50% de l’import.
Tercer. Deixar sense efecte les reserves d’espais municipals per a dur a terme activitats
presencials, llevat de les activitats culturals que s’han de realitzar els dies 24 i 25 d’octubre
de 2020.
Quart. Determinar que les activitats ja programades, sempre que la naturalesa d’aquestes
ho permeti, es duran a terme sense presència de públic i seran retransmeses en directe a
través de canals digitals.
Cinquè. 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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4a. Prohibició de la realització d’actes i activitats de pública concurrència a la via i als espais
públics, així com als equipaments de titularitat pública.
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3a. Prestació en la modalitat online dels serveis que a continuació s’enumeren:
1. Escola Municipal de Música.
2. Aula Municipal d’Anglès.
3. Activitats esportives segons programació.
4. Espai jove punt nord de Martorell.
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2a. Suspensió de la prestació presencial dels serveis i activitats municipals que a
continuació es detallen:
1. Serveis esportius.
2. Aula municipal d’anglès.
3. Escola Municipal de Música.
4. Aula d’Art.
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