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MSA/APG
Exp. : 1138/2020
Assumpte: adopció de mesures per fer front a la pandèmia del coronavirus

EDICTE

L’alcalde, el dia 13 de març de 2020, va dictar la Resolució d’Alcaldia núm. 326/2020 
referent a l’adopció de mesures per fer front a la pandèmia del coronavirus, la qual es 
transcriu a continuació: 

Davant de l’expansió de la pandèmia del coronavirus a Catalunya, el 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el PROCICAT ha 
establert una seguit d’indicacions per contribuir a controlar el contagi d’aquesta 
malaltia entre la població.

Per una altra banda, s’està donant diferents casos de malalts de coronavirus 
per tot el país.

A tot això s’afegeix la resolució SLT/704/2020, d’11 de març, per la qual 
s’adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments 
multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 
(coronavirus)

Aquesta resolució ha estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya en data 11 de març de 2020 i estableix el següent:

“Davant la situació actual de l'epidèmia del SARS-CoV-2 i la seva evolució, i 
amb l'objectiu de reforçar-ne la contenció, es considera necessari que s'adoptin 
noves mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments 
multitudinaris.

Per aquest motiu, en el marc de l'estratègia de resposta a l'epidèmia a 
Catalunya, el Departament de Salut creu convenient que es dictin mesures que 
limitin les activitats col·lectives que impliquin el moviment o la concentració d'un 
nombre important de persones.

En virtut de les facultats que m'han estat atorgades pels articles 55 de la Llei 
18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, i 26.1 de la Llei 14/1986, de 25 
d'abril, general de sanitat, en relació amb l'article 5.1 a) de la Llei 18/2009, i en 
exercici de la funció de coordinació que m'atribueix l'Acord del Govern de 25 de 
febrer de 2020 per al seguiment i l'impuls de l'Estratègia de les emergències 
associades a malalties transmissibles emergents d'alt risc,

Resolc:

--1 S'adopten les mesures preventives següents:
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a) Els esdeveniments esportius, professionals i no professionals que se 
celebrin a Catalunya s'han de realitzar a porta tancada, excepte aquells en què 
hi participin menors d'edat, que hi poden anar acompanyats.
b) La suspensió o ajornament de les activitats col·lectives en espais tancats o 
oberts que impliquin una concentració superior a 1.000 persones.
En els casos en què aquestes activitats es desenvolupin en espais amb 
aforaments inferiors a les 1.000 persones, es poden celebrar únicament si 
només s'ocupa un terç de l'aforament màxim autoritzat, amb l'objectiu de 
garantir un espai de separació adequat entre els participants.
Aquestes mesures de restricció s'apliquen a activitats d'espectacles públics, 
recreatives i qualssevol altres d'oci, culturals, religioses o similars, amb 
independència que siguin ofertes per un titular, explotador o organitzador públic 
o privat.
--2 La vigència d'aquestes mesures s'inicia el dia 12 de març de 2020 i tenen 
una vigència mínima de 15 dies, i són susceptibles de revisió en coherència 
amb la situació epidemiològica de cada moment i, en tot cas, seran revisades 
amb caràcter setmanal per l'autoritat sanitària.
--3 Són responsables del compliment d'aquestes mesures preventives, amb 
subjecció al règim sancionador previst a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de 
salut pública, les persones físiques o jurídiques titulars, explotadores o 
organitzadores de les activitats esmentades en l'apartat primer d'aquesta 
Resolució.
--4 Aquesta Resolució s'ha de publicar al DOGC i a la pàgina web del 
Departament de Salut
(http://salutweb.gencat.cat). Així mateix, s'encarrega a la secretaria general del  
Departament de Salut la seva comunicació als departaments de l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya competents en matèria d'interior, d'esports i de 
cultura, així com a l'Ajuntament de Barcelona, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i l'Associació de Catalana de Municipis i Comarques, perquè en 
prenguin coneixement i en facin difusió.”

En data 12 de març de 2020, El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya 
(CECAT)  ha comunicat el pas d’alerta a d’emergència – 1 del pla d’actuació 
del pla PROCICAT  per emergències associades a malalties transmissibles 
emergent amb potencial alt risc. Així mateix, aquest òrgan ha decidit prendre 
les següents mesures:
- S’ordena el tancament de les llars d’infants, les escoles, els instituts i els 
centres universitaris de tot Catalunya
- S’ordena el tancament dels casals cívics i de gent gran de la Generalitat amb 
la finalitat de protegir els col·lectius més vulnerables.

Cal recordar que l’emergència -1 comporta el següent, seguint les indicacions 
del PROCICAT:

“Emergència 1 
Nombre important d’afectats a Catalunya, impacte social, col·lapse del sistema 
sanitari, col·lapse d’altres serveis essencials o risc molt important de col·lapse 
en els serveis imprescindibles per al funcionament de la societat (per exemple 
de serveis funeraris, comunicacions, subministrament d’aigua, etc,) degut a un 
elevat absentisme laboral. 
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Afectacions en serveis bàsics i essencials: 
 Caldrà fer un seguiment de les institucions i serveis bàsics per comprovar la 
seva viabilitat. 
 Considerar la viabilitat de la seva utilització creant un accés segur en cas 
d’estar en zona d’aïllament. 
 Utilitzar alternatives als serveis (utilització d’altres centres fora de l’espai, 
distribució del subministrament necessari, aportació de personal equipat per 
desenvolupar les tasques)”

Davant d’aquesta ràpida acumulació d’esdeveniments, l’ajuntament ha format 
un comitè de seguiment de les situacions creades pel coronavirus. Aquest 
comitè ha acordat prendre un seguit de mesures que ja han estat comunicades, 
per tal d’actuar el més ràpid possible i vetllar pel control de l’expansió d’aquesta 
pandèmia, dins de les possibilitats legals i de mitjans que té l’ajuntament.

Correspon ara confirmar aquestes mesures per mitjà de resolució de l’Alcalde.

Cal tenir present que l’article 39 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, reconeix la 
possibilitat excepcional d’eficàcia retroactiva dels actes administratius, quan 
produeixen efectes favorables a l’interessat, sempre que els supòsits de fet 
necessaris ja fi fossin en la data de al retroacció de l’acte i aquesta retroacció 
no lesioni drets o interessos legítims d’altres persones.

Resulta evident la situació excepcional que estem vivint així com el benefici de 
l’aplicació de mesures protectores de la salut des del moment en què s’ha 
tingut coneixement de l’abast que actualment té la pandèmia.

És per tot això que 

RESOLC

Primer.- Adoptar les següents mesures, les quals són vigents a partir de les 
15:00 hores del dia 12 de març de 2020, amb efectes retroactius, d’acord amb 
tot allò que s’ha exposat en aquesta resolució: 

- Tancament al públic tots els equipaments culturals, esportius, de la gent 
gran i cívics del municipi de la Roca del Vallès, queden suspeses totes les 
activitats que hi havia previstes en aquests equipaments i també a l’espai 
públic, i tampoc es duran a terme les activitats extraescolars que gestiona 
l’Ajuntament.
- Suspensió de tots els actes i activitats que hi havia previstes durant els 
propers 15 dies, així com l’activitat de l’escola de música i també els mercats 
municipals dels tres nuclis. De moment les escoles bressol continuaran 
obertes.
- Les Oficines d’Atenció a la Ciutadania, continuaran oferint servei tot i que 
serà obligatori que abans d’anar-hi presencialment es truqui per telèfon per fer 
la consulta i determinar si és urgent, si es pot posposar o es pot resoldre el 
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tràmit a distància. En cas de necessitar anar-hi presencialment el personal del 
servei també donarà hores perquè el veïnat no s’esperi dins de l’oficina.

Segon.- Adoptar les següents mesures, les quals són vigents a partir del dia 13 
de març de 2020, en consonància amb el comunicat del CECAT  de data 12 de 
març de 2020:

- Ordenar el tancament de les escoles bressols municipals per un termini de 15 
dies.
-Ordenar el tancament dels mercats de venda no sedentària en tot allò que no 
contradigui les instruccions o ordres de les Administracions competents.

Tercer.- Dites mesures es podran prolongar, en atenció al desenvolupament 
dels esdeveniments i d’acord amb les indicacions i ordres que es puguin rebre 
de les Administracions supramunicipals competents.

Quart.- Reunir als òrgans municipals competents per tal de fer el seguiment de 
la situació d’emergència – 1

Cinquè.- Fer-ne difusió d’aquesta resolució. 
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