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Número de resolució: 2020/3231
Data:

Núm. EXP: 13/2020/C00005

DEPARTAMENT: Departament d'Assessorament Juridic
OBJECTE:
DEIXAR SENSE EFECTE ELS DECRETS D’ALCALDIA 2020/1870, DE 12 DE MARÇ DE
2020, I 2020/1908, DE 13 DE MARÇ DE 2020, PELS QUALS S’ADOPTAVEN MESURES
PREVENTIVES DAVANT DE LA PROPAGACIÓ DEL CORONAVIRUS (COVID 19) A LA
CIUTAT DE VILADECANS, I ADOPTAR LES MESURES DE REPRESA PROGRESSIVA
DE NORMALITAT DELS SERVEIS EN ELS EQUIPAMENTS I EDIFICIS MUNICIPALS.

DECRET
Atesa la resolució SLT/704/2020, d’11 de març, per la qual s’adoptaven mesures de
distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i
control de la infecció del SARS-CoV-2. Aquesta Resolució contenia mesures preventives en
relació amb les activitats col·lectives; esdeveniments esportius; espectacles públics,
activitats recreatives, activitats d’oci, culturals, religioses o similars.
A aquests efectes, el 12 i 13 de març, es van dictar respectivament els Decrets d’alcaldia
2020/1870 i 2020/1908, pels quals, entre d’altres mesures es va acordar el tancament de
les següents equipament i instal·lacions municipals de proximitat, juvenils, culturals,
serveis socials, educatius, de proximitat i esportius següents:
1. Casal Barri de Sales
2. Ateneu d’entitats Pablo Picasso
3. Centre Recursos per a Joves Can Xic
4. Casal de Barri Montserratina
5. Casal de Barri La Unión
6. Casal de l’Alba-rosa
7. Ateneu de Cultura Popular Can Batllori
8. Casal Hispanitat
9. Casal Gent Gran Torre Roja
10. Casal dels Barris de Ponent
11. Casal Gent Gran Can Pastera i pistes
12. Local AV La Riera i CC Andaluz Sierra Norte
13. Local AV Hospital Roca
14. Local AV Torre Roja
15. Can Sellarés
16. Biblioteca de Viladecans.
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17. Centre Materno Infantil.
18. Ateneu de les Arts
19. Atrium Esports
20. Podium Esports
21. Pavelló Montserratina
22. Escoles Bressol Municipals
23. Centre Obert Sant Jordi
24. Centre Obert Montserratina
25. Centre Obert Can Palmer
26. Centre Obert de Joves
27. Grups Terapèutics d’atenció a dones
28. Estadi de Beisbol
29. Camp de softbol
30. Zona d’entrenament d’atletisme
31. Camp Municipal de futbol
32. Camp de futbol de Torre-Roja
33. Pistes de Petanca de Can Pastera
34. Arxiu Municipal de Viladecans
35. Sala Exposicions Torre Baró
Els Decrets suspenien diverses activitats dels serveis municipals com a mesura de limitació
a l’expansió de la COVID-19, per aplicació de la regulació aprovada pel Govern de l’Estat i
de la Generalitat de Catalunya.
Aquests mateixos Decrets, van recomanar d’’acord amb les instruccions de les
autoritats sanitàries el tancament de les següents instal·lacions no municipals:
1.
2.
3.
4.

Local AV Sant Jordi
Esplai de la Gent Gran
Local AV Viviendas del Congreso
Local AV Can Batllori

Així mateix van acordar la suspensió temporal de les activitats següents:



Activitats formatives del Centre municipal Can Calderon.
Mercat Setmanal municipal.

Per Decret d’alcaldia núm. 2020/2294, de data 30 de març de 2020, es va acordar
l’obertura de les instal·lacions municipals de CAN XIC i la disposició des mitjans
adequats als efectes de col·laborar amb el serveis sanitaris en la fabricació de tot aquell
material i subministraments necessaris, com ara elements de protecció individual i peces de
respiradors per a professionals de la salut i centres hospitalaris, amb l’ús d’impressores 3D.
Per Decret de l’Alcaldia de data 28 de maig de 2020, núm. de resolució 2020/3044, ha estat
aprovat el Protocol mitjançant el qual s’estableixen criteris i mesures organitzatives de
prevenció i de protecció per la represa de les activitats de l’Ajuntament de Viladecans, amb
caràcter general en el procés de desescalada del confinament, així com es va donar compte
de la proposta de mesures a adoptar en l’àmbit de les empreses municipals de Viladecans
en l’escenari de desconfinament progressiu.
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Considerant que els indicadors epidemiològics sobre l'evolució de la pandèmia han permès
iniciar el procés de desescalada gradual de les mesures restrictives adoptades en la fase
aguda.
Atès el marc normatiu aprovat per part del Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya,
l’establiment de diverses fases de normalització de les activitats, sense perjudici del
compliment de les mesures sanitàries i de protecció i seguretat establertes, s’han d’adoptar
mesures que considerin els següents aspectes:
1.- El reinici esglaonat dels serveis i activitats municipals en els edificis municipals
d’acord amb les diverses fases.
2.- L’adaptació continua a cadascuna de les fases i a les mesures acordades per les
autoritats sanitàries, de protecció civil i seguretat.
3.- La redefinició del funcionament de les diverses instal·lacions, en aplicació dels
nous criteris, comportaran l’obligació i exigència de donar compliment a les mesures
aprovades per part de les persones usuàries dels serveis i aquelles que accedeixin a
les instal·lacions i edificis municipals.
Per tot això, escau modificar els Decrets d’alcaldia 2020/1870 i 2020/1908, de 12 i 13 de
març, pels quals es va acordar el tancament dels equipaments i instal·lacions municipals de
proximitat, juvenils, culturals, serveis socials, educatius, de proximitat i esportius,
enumerades anteriorment.
En l’àmbit de les competències atribuïdes per la normativa de règim local.
DECRETO:
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE ELS DECRETS DE L’ALCALDIA núm. de resolució
2020/1870 i 2020/1908, de 12 i 13 de març respectivament, i adoptar les següents
mesures:
1ª.- AUTORITZAR L’ÚS d’aquests equipaments i instal·lacions municipals, al
PERSONAL MUNICIPAL, DE LES EMPRESES MUNICIPALS, FUNDACIÓ CIUTAT
DE VILADECANS I CONTRACTISTES d’acord amb el compliment de la normativa de
prevenció de riscos i les instruccions de les autoritats sanitàries, prèvia constatació del
compliment dels protocols aprovats per part de l’ajuntament, en Decret de l’Alcaldia de
data 28 de maig de 2020, núm. de resolució 2020/3044.
2ª.- CONDICIONAR LA REPRESA DE LES ACTIVITATS EN LES INSTAL·LACIONS
I SERVEIS MUNICIPALS, a la prèvia constatació tècnica de la implantació de les
mesures de protecció específiques dels diversos edificis, equipaments i serveis, amb
el vistiplau de les Direccions de Serveis i d’Àmbit corresponent.
La constatació de les mesures quedarà recollida en un document individual per cada
equipament que es posi en funcionament i que donarà lloc a una INSTRUCCIÓ DE
REPRESA de les activitats per part dels Presidents dels Àmbits competents.
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3ª.- CONDICIONAR L’ACCÉS DE LES PERSONES USUÀRIES I CIUTADANIA ALS
EDIFICIS I INSTAL·LACIONS a l’autorització d’accés per part del personal tècnic
municipal responsable, amb estricte compliment de les mesures sanitàries i de
protecció i seguretat que siguin d’aplicació.
4ª.- REVISIÓ. Les mesures previstes en aquest decret seran objecte de revisió
de conformitat amb els protocols i instruccions dictades pel Ministeri de Sanitat,
el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la resta d’organismes
competents.
5ª.- RECOMANAR l’extensió de les mesures contingudes en la normativa
sanitària, de protecció civil i seguretat a les instal·lacions no municipals en la
que es desenvolupin serveis vinculats directament o indirecta amb la gestió de
serveis, actes o programes municipals.
Segon.- El present decret tindrà efecte des de la data de la seva adopció, sense perjudici de
la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- COMUNICAR el present decret a totes les direccions de serveis de la Corporació.
Quart.- DONAR PUBLICITAT d’aquest decret en el web municipal així com en el portal de
la transparència, per al seu coneixement general.
Així ho mana i signa l’alcalde i el secretari general ho certifica.
Viladecans, a data de la signatura electrònica

Alcalde-President
Ajuntament de Viladecans
CARLES RUIZ NOVELLA
12/06/2020 15:14:07

Secretari general
MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ
Ajuntament de Viladecans
12/06/2020 14:43:46
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