Secció jurídica administrativa Seguretat
Ciutadana Emergències i Protecció Civil

Resolució
Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa dicto la següent resolució:
Tenint en compte l’activació per part de la Generalitat de Catalunya del Pla d’actuació del
Procicat per emergències associades a malalties transmissibles de potencial alt risc en fase
d’alerta.
Atesa l’activació del Pla indicat al punt anterior i en relació amb el contingut del Pla Bàsic
Municipal, és necessari activar el Pla Bàsic Municipal per risc sanitari, equivalent al Pla per
emergències associades a malalties transmissibles de potencial risc en fase d’alerta.
Atès que a conseqüència de l’expressada activació pot ser necessari requerir la prestació de
serveis, realització d’adquisicions i subministraments indispensables, havent-los de contractar
lliurement i amb caràcter urgent sense el temps necessari per subjectar-se als requisits
legalment establerts.
Vist que diferents Serveis de l’Ajuntament, resulten directament o indirectament afectats per
l’execució del pla, de tal forma que pot ser necessària la intervenció de tots ells, sense poder
determinar, inicialment, quins hauran d’intervenir i en quin moment.
Tenint en compte que l’afectació referida al punt anterior, comportarà la intervenció del
personal laboral o funcionari de l’Ajuntament que sigui necessari.
Vist el marc normatiu configurat bàsicament per:
Article 21 (m) de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, que faculta als
alcaldes a adoptar personalment i sota la seva responsabilitat en cas de catàstrofes o risc greu
d’aquestes, les mesures necessàries i adequades donant-ne compte immediatament al ple
corporatiu.
Article 117 del text refós de 18 d’abril del 86, regulador de les disposicions vigents en matèria
de règim local, que atribueix facultats als alcaldes per a la directa execució d’obres, prestació
de serveis o realització d’adquisicions i subministraments indispensables o la seva lliure
contractació sense subjecció als principis reglamentàriament establerts, en casos de
esdeveniments catastròfics o situacions que posin en greu risc la seguretat pública.
Vist l’article 53 del DL 2/2003 de 28 d’abril , que aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, on s’estableixen les facultats dels alcaldes.
En ús de les facultats que legalment tinc atribuïdes,

RESOLC:
Primer.- Activar en fase d’alerta amb efectes de les 10.00 hores del 12 de març de 2020, el Pla
Bàsic Municipal.
Segon.- En execució de l’activació resolta en el punt anterior, s’adopten les mesures següents,
durant el període comprès entre el dia d’avui, 12 de març i el dia 26 de març de 2020,
prorrogable:
-Suspendre les activitats que es realitzen en tots els equipaments municipals, a excepció dels
serveis socials bàsics, els serveis d’ensenyament i les activitats laborals pròpies.
-Suspendre totes les activitats recreatives, de qualsevol tipus, que es realitzin a la via pública, i
que requereixin autorització municipal.
-Suspendre el mercat setmanal dels dimarts de la “Font dels Capellans “.
-Suspendre les activitats del Conservatori Municipal de Música.
Tercer.- Recomanar a la ciutadania i les entitats que evitin les activitats amb concentracions
multitudinàries de persones, seguint les indicacions que faci la Generalitat de Catalunya, en
funció de l’evolució de la situació.
Quart.- Requerir als responsables dels diferents Serveis de l’Ajuntament que disposin del
recursos humans necessaris, en règim d’horari habitual de treball o de servei extraordinari fora
de la jornada habitual de treball, per tal d’executar les mesures que es derivin de l’activació
d’aquest Pla, des del mateix moment de la seva activació fins el moment en què es resolgui la
desactivació.
Quart.- Requerir als Serveis Financers per tal que lliurin els fons precisos per fer front a les
despeses que es puguin originar, sens perjudici de la tramitació dels corresponents expedients
de modificació o reconeixement de crèdit necessaris, en el moment oportú.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple corporatiu en la primera sessió que es
celebri.”
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