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Àrea: Administració General
Expedient: 13.1.2931 1/2020
Procediment: Planificació de la seguretat i protecció ciutadana Activacions Plans
d'Emergència i Protecció Civil
Data: 15/3/2020
DECRET D’ALCALDIA
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MOTIVACIÓ
En el marc de l’evolució de la situació d’emergència ocasionada amb motiu del coronavirus SARSCoV-2, es va realitzar el passat dijous dia 12 de març de 2020, Junta Local de Sanitat de caràcter
extraordinari i ampliada, presidida pel regidor delegat en matèria de salut i assistint el director de
l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Ripoll, el sostsinspector en cap i el serget de
la Policia Local de Ripoll, el sostinspector en cap de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de
Ripoll, representants dels grups municipals de PSC, Alternativa per Ripoll – CUP – Amunt i Front
Nacional de Catalunya, representants del Centre d’Atenció Primària, de l’Hospital de Campdevànol,
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, de Creu Roja de Ripoll, de Protecció Civil, deliberant i
proposant l’adopció de diferents mesures tendents a reduir l’activitat del municipi i evitar les
concentracions de persones per prevenir els contagis, acordant-se alhora la creació d’una Taula
Tècnica d’Emergència dirigida pel regidor delegat en l’àmbit de la Salut de l’Ajuntament de Ripoll,
essent l’interlocutor i formada per membres representants de: Agència de la Salut de Catalunya, de
l’Hospital de Campdevànol, del Centre d’Atenció Primària, del Consorci de Benestar Social i del cos
de la Policia Local i del cos dels Mossos d’Esquadra, amb la voluntat de realitzar una coordinació i
col·laboració en la informació que anés esdevenint durant els pròxims dies.
Fruit de la reunió de la Junta Local de Sanitat es va dictar un ban, mitjançant el qual es recollia les
diferents mesures proposades i que es transcriu a continuació:
“Arran de diferents casos de SARS-CoV-2 detectats a Catalunya que han originat una
emergència sanitària sense precedents, aquest matí s’ha reunit la Junta Local de Sanitat de
forma extraordinària i urgent amb la finalitat de proposar diferents mesures preventives i de
protecció per evitar la propagació i prevenir el contagi.
Per aquest motiu s’emet aquest Ban amb els extrems següents:
- Romandran tancades totes les instal·lacions esportives municipals.
- Romandran tacats els diferents equipaments culturals i centres cívics.
- Els tòtems informatius deixaran de funcionar.
- No es realitzarà el mercat setmanal del dimecres i del dissabte
- Es suspenen totes les activitats municipals que impliquin una afluència de persones ja sigui
amb recintes tancats com oberts. En conseqüència, entre d’altres, se suspèn la Fira de les
40 Hores.
- No s’autoritzarà l’ús de la via pública per a la realització d’activitats que impliquin afluència
de persones.
Tot i que les oficines municipals estaran operatives, si bé es recomana posposar aquells
tràmits que no siguin urgents, i prioritzar l’ús dels mitjans telemàtics o bé l’ús del telèfon.
Aquestes mesures es perllongaran al llarg dels propers quinze dies com a mínim i estaran
revisades constantment sobre la base de l’evolució de la situació d’emergència del país.
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Des de l’Ajuntament es realitzen diferents recomanacions que podrà consultar a la pàgina
web municipal a través del canal de Salut de la Generalitat de Catalunya, fent avinent que
davant de qualsevol símptoma sospitós cal avisar al 061.”
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Pel que afecta els empleats/ades públics/ques de l’Ajuntament de Ripoll, en data 12 de març de
2020 es va dictar unes primeres instruccions, adoptant diferents mesures per pal·liar la propagació
del Coronavirus objecte d’aquesta resolució, les quals basaven la seva aplicació en virtut de les
dictades per la secretaria general de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya.
Amb el mateix objectiu, i davant la imminent declaració d’alarma que va anunciar el president del
govern el, el municipi, com a ens responsable de la prestació de tota una sèrie de serveis al ciutadà,
entre els quals hi ha el servei de protecció civil, ha de preparar-se per poder garantir la continuïtat
en la prestació d’aquests serveis, prèvia determinació de quins són els serveis mínims
imprescindibles i, alhora, preservar la salut dels empleats públics, es va convocar el CECOPAL de
caràcter urgent i extraordinari presidida per l’Alcalde i amb la presència del primer tinent d’alcalde i
regidor de l’Àrea de Serveis Econòmics i Administració General, el regidor delegat en l’àmbit de la
salut, la regidora delegada de Civisme, Seguretat Ciutadana, Participació i Educació, la regidora
delegada de projecció econòmica, el regidor delegat de l’Àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i
Empresa, el secretari municipal, el director de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament, el
sotsinspector en cap i el sergent de la Policia Local de Ripoll, la responsable de premsa de
l’Ajuntament, la directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès, representant de l’Hospital de
Campdevànol, representant del Centre d’Atenció Primària, representant de Creu Roja Ripoll, i
membres de Protecció Civil. En aquesta el CECOPAL es va acordar un seguit de mesures d’acord
amb allò establert amb la Resolució del Departament de Salut 737/2020, de 13 de març, per la qual
s’adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS- CoV-2.
Les mesures s’hauran d’adequar a l’evolució de la pandèmia i s’atendran, en qualsevol cas, a les
instruccions i directrius del Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa, es
podrà prorrogar el termini de serveis mínims en funció del què s’ha detallat.
Per altra banda, i arran de la situació també es considera necessari declarar la tramitació
d’emergència per a la contractació dels serveis i subministrament i si s’escau obres de l’Ajuntament
de Ripoll i dels altres, els quals l’Ajuntament n’ostenta la direcció i control com és el cas de
SOMASRSA, als efectes de preveure o pal·liar els efectes i contagis del virus, així com també
d’aquells que per mutacions d’aquest comportin problemes de salut a les persones que necessitin
una ràpida resposta per a la seva prevenció, tractament o eliminació. La tramitació d’aquests
expedients s’haurà de realitzar mitjançant una ordre dictada per l’alcaldia dirigida lliurement a
qualsevol empresari/ària no incurs en prohibició per a contractar, amb capacitat i solvència suficient,
sense fiscalització prèvia, i si s’escau sense existència de crèdit suficient. Llevat de situacions molt
greus, catàstrofe o infortuni, és requisit previ l’emissió d’un informe tècnic que acrediti les necessitats
urgents i inajornables que cal executar amb el seu cost màxim o aproximat. Un cop realitzada l’ordre
i les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i pagament de conformitat
amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
En data d’ahir, el govern de l’Estat va dictar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a
l’emparament d’allò que estableix l’article 4, apartats b) i d) de la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny,
dels estats d’alarma, excepció i setge.
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En l’article 6 del citat Reial Decret disposa que cada Administració conservarà les competències
que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per tal d’adoptar les mesures
que estimi necessàries en el marc de les ordres directes de l’autoritat competent als efectes de
l’estat d’alarma i sense perjudici d’allò establert en els articles 4 i 5 que regula l’autoritat competent
i la col·laboració amb les autoritats competents delegades.
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L’article 7 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, limita la llibertat de circulació de les persones
establint que els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per
a les següents activitats:
a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris
c) Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o
empresarial.
d) Retorn al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura a majores, menors dependents, persones amb discapacitat o persones
especialment vulnerables.
f) Desplaçaments a entitats financeres i d’assegurances.
g) Per causa de força major o per situació de necessitat
h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que haurà de fer-se individualment, a excepció
que s’acompanyin a persones amb discapacitat o per altra causa jusitificada.
El precepte també permet la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la
realització d’activitats referides anterioment o pel repostatge en gasolineres o estacions de servei.
En tot cas, en qualsevol desplaçament s’haurà de respectar les recomanacions i obligacions
dictades per les autoritats sanitàries.
D’acord amb allò establert amb l’article 19 del Reial Decret esmentat estableix que els mitjans de
comunicació social de titularitat pública i privada queden obligats a la inserció de missatges, anuncis
icomunicacions que les autoritats competents delegades, així com les administracions
autonòmiques i locals, considerin necessari emetre.
L’incompliment o la resistència a les ordres de les diferents autoritats competents serà denunciada
pels agents de l’autoritat. En aquest sentit, la Policia Local de Ripoll actuarà sota la prefectura de la
regidoria delegada de convivència i seguretat ciutadana donant compliment a l’Ordre del Ministeri
d’Interior per la qual s’estableixen els criteris d’actuació per les forces i cossos de seguretat en
relació amb el Reial Decret esmentat, així com aquelles ordres i altres instruccions que vagi sorgint
per part de les autoritats competents ja sigui de l’Estat Espanyol com de la Generalitat de Catalunya.
En aquest sentit, en data d’avui s’ha dictat un ban d’aquesta alcaldia informant dels citats extrems.
Pel que afecta a la tramitació dels expedients administratius que actualment s’estan tramitant a
l’Ajuntament de Ripoll, s’estarà a allò previst en la disposició addicional tercera que literalment
estableix:
“1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará
en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas
del mismo.
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2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público
definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución
motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar
perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre
que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con
que no se suspenda el plazo.
4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace
referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente
vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.1. Se suspenden términos y se
interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector
público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el
presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.”
Així mateix, el terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets quedaran suspesos
durant la vigència de l’estat d’alarma dictat pel Govern, i en el seu cas, de les pròrrogues que
s’adoptessin.
Tal com es disposa en la disposició final primera del Reial Decret esmentat es ratifiquen totes les
disposicions i mesures adoptades prèviament de les comunitats autònomes i de les entitats locals
amb ocasió del coronavirus COVID-19, que continuaran vigents i produeixen els efectes previstos
en les mateixes, sempre que resultin compatibles amb el Reial Decret esmentat i amb aquesta
resolució.
Des de l’Ajuntament s’ha de garantir la continuïtat en la prestació dels serveis essencials, establint
mesures organitzatives que salvaguardin la salut i seguretat ciutadana dels ciutadans i dels
empleats i empleades públics, més tenint en compte que l’estat de progressió dels contagis, en un
escenari en què les autoritats sanitàries han apel·lat a la responsabilitat social dels ciutadans per
contriuir a l’alentiment de la propagació de la malaltia, és necessari adoptar mesures addicionals
per a contribuir a la contenció, així com presta la màxima col·laboració i cooperació amb les altres
administracions i entitats públiques i privades per combatre aquest virus, garantint en tot cas el
manteniment de la prestació dels serveis essencials del municipi.
L’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local en
consonància amb l’article 53.1.m) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya disposa que l’alcalde té la facultat
d’adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o
greus, risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant-ne compte immediatament
en el Ple.
Per tot això, s’emet la següent,
DISPOSICIÓ
L’alcalde president resol:
Primer. ACORDAR que es limiti la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament de Ripoll, de
l’empresa municipal Societat Municipal d’Aigües i Serveis, Societat Anònima, i de la Fundació Guifré
a aquells que siguin estrictament necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics
bàsics o estratègics que es detallen a continuació:
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a)
b)
c)
d)
e)
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Alcaldia
Secretaria
Intervenció
Tresoreria
Serveis tècnics que inclou els serveis de les brigades municipals d’obres, d’emergències i
d’enlllumenat.
Serveis a les persones pel que afecta a l’àmbit de la salut.
Informàtica i administració electrònica
OAC – Línia d’atenció telefònica o telemàtica
Recursos Humans
Premsa i comunicació
Policia Local, la totalitat dels llocs de treball, llevat dels corresponents a suport administratiu
dedicats a la tramitació d’expedients.
Subministrament d’aigua potable.
Recollida d’escombraries i servei de deixalleria
Serveis de neteja viària i de recollida de deixalles
Personal de consergeria imprescindible per a la vigilància dels locals municipals que hagin
de mantenir l’activitat malgrat les mesures anteriors.

Els empleats i empleades de l’ajuntament de Ripoll adscrits a aquests serveis quedaran sotmesos
a les instruccions que s’ordenin per part dels directors de les Àrees, qui estaran a la vegada
sotmesos a les directrius del govern local. En tot cas, la prestació dels serveis bàsics es realitzarà
de manera prioritària, mitjançant sistemes no presencials i d’accés remot, amb les excepcions que
per raó de la tipologia del servei sigui impossible.
Els responsables dels serveis esmentats en que no sigui necessària la presència dels empleats o
empleades, en el termini de tres dies, dissenyaran la programació corresponent a aquests serveis,
que s’orientarà a la garantia del desenvolupament de l’activitat preferentment per mitjans no
presencials, i en el seu cas amb expressió dels recursos necessaris per a suprimir els supòsits en
els quals no s’hagi aconseguit aquesta finalitat.
Segon. Pel que fa als serveis d’assistència domiciliària, s’estarà a allò que es decideixi des del
Consorci de Benestar Social del Ripollès, garantint en tot cas l’auxili a les persones necessitades i
garantint en tot moment la salut i adoptant les mesures necessàries per a evitar la propagació del
COVID-19. D’igual forma s’instarà també amb el Consorci de Benestar Social del Ripollès que pel
que afecta a Ripoll es realitzi la planificació dels serveis bàsics d’atenció social, així com la
planificació dels equips d’atenció a la infància i adolescència, i la planificació dels equips de la
dependència. En tot cas s’hauran d’aplicar les mesures que es vagin dictant des d’instàncies
superiors.
Tercer. Disposar que l’empresa concessionària del contracte de gestió i manteniment del cementiri,
realitzi totes i cada una de les actuacions pel compliment de la policia sanitària mortuòria i dictamini
amb els seus empleats la necessitat de vetllar per l’evitació de la propagació del COVID-19.
Quart. Disposar que en relació amb el servei de recollida d’escombraries i de deixalleria, es
mantingui el mateix i es garanteixi, instant en aquest sentit, al Consell Comarcal del Ripollès que
adopti les mesures necessàries per a dur-ho a terme, declarant essencial i estratègic aquests
serveis.
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Cinquè. Instar a les empreses que tenen adjudicat i formalitzat la neteja d’edificis i instal·lacions
municipals que emprenguin les accions necessàries per a reforçar el servei de neteja i desinfecció
dels immobles municipals.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Sisè. Instar a la gerència de la Societat Municipal d’Aigües i Serveis de Ripoll, SA mantingui el
servei d’abastament d’aigua potable a la població de Ripoll, vetllant en tot moment per les mesures
dictades per les autoritats sanitàries per a fer front a la propagació del virus COVID-19.
Setè. Instar a la Fundació Guifré que sota la supervisió de la direcció tècnica mantingui els diferents
serveis, a excepció del Centre de Dia, que roman tancat des del divendres, a fi de garantir
l’assistència als residents i usuaris de la Fundació vetllant pel compliment de les normes dictades
per les autoritats sanitàries per evitar la propagació del virus COVID-19. Pel que afecta al Club
caldrà restringir el seu ús a allò estrictament necessari i imprescindible per cobrir les necessitats
bàsiques dels seus usuaris i sempre amb les instruccions que es puguin dictar per part del director
de l’Àrea de Serveis a les Persones.
Vuitè. Disposar que l’Oficina d’Atenció Ciutadana prestarà serveis mínims a porta tancada,
prioritzant l’atenció telefònica i la tramitació telemàtica. En tot cas, l’OAC diposarà d’una persona
que valorarà la urgènica del tràmit en cas que s’hagués de fer de forma imperatia amb caràcter
presencial. En tot cas, en l’espai comú de l’OAC, no hi podrà coexistir més d’una persona externa.
Conseqüentment, i en el cas que hi hagués més persones aquestes haurien de fer cua fora de les
dependències municipals respectant en tot moment la distància de seguretat que les autoritats
sanitàries aconsellen.
Novè. Ratificar la mesura adoptada pel CECOPAL del dia 14 de març, mitjançant la qual es
proposava la clausura de tots els parcs i espais infantils, així com ordenar el precinte dels mateixos
per part de la Policia Local i la desinfecció d’aquests espais per part del servei de neteja viària o
empresa que es pugui contractar.
Desè. Acordar la restricció al màxim de la mobilitat dels membres electes i del personal al servei de
l’Ajuntament, sense perjudici d’aquelles persones que es considerin indispensables per al
manteniment dels serveis públics bàsics o estratègics.
Onzè. Pel que afecta a les condicions dels empleats i empleades públics de l’Ajuntament es dicten
les següents instruccions:
a) Tots els treballadors públics les funcions dels quals es poden realitzar a distància, prestaran
el servei des del seu domicili en la modalitat de treball no presencial. Els empleats que
teletreballin hauran de seguir les instruccions dels seus respectius responsables per tal
d’acreditar l’inici i el final de l’activitat laboral, extrem que serà validat pels directors de les
Àrees.
b) El treballador o treballadora que treballi presencialment ho faran prèvia autorització i
s’observaran totes les mesures dictades per l’Alcaldia, així com totes aquelles mesures
dictades per les autoritats sanitàries. Al respecte, s’estableixen els torns imprescindibles per
garantir la prestació del servei i minimitzar al màxim el risc de contagis laborals. La distribució
d’aquests torns serà fixada pel cap de l’Àrea o, en absència d’aquest, per la regidoria
delegada de l’Àrea.
c) Tots els treballadors i treballadores hauran d’estar localitzables i hauran de reincorporar-se
presencialment en el seu lloc de treball, si així es requereix per necessitats excepcionals del
servei.
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d) Es restringeix l’accés a les àrees comunes, segons les instruccions que s’adoptin en cada
centre de treball, i en tot cas, garantir les mesures per evitar la propagació del virus
CORAVID-19.
e) Es prohibeix, excepte aquelles que resultin essencials i imprescindibles, les reunions
internes i externes, utilitzant, preferiblement, els mitjans telemàtics i telefònics.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Dotzè. Suspendre la celebració de totes les reunions i de les sessions dels òrgans col·legiats ja
convocats, sense perjudici que es pugui garantir la seva celebració mitjançant mitjans telemàtics i/o
telefònics, sempre i quan es garanteixi el compliment de la normativa vigent aplicable de règim local.
Tretzè. Disposar que les reunions i sessions d’òrgans col·legiats pendents de convocar durant la
durada dels efectes de l’estat d’alarma no es convocaran, sense perjudici que es trobin els mitjans
necessaris per a dur-les a terme i es cregui convenient la seva realització amb l’ordre del dia que
reculli els assumptes imprescindibles i d’impossibilitat de demorar.
Catorzè. Disposar que en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, se suspenen tots els tràmits administratius.
Quinzè. Requerir als diferents directors de les Àrees per tal que emetin les corresponents
instruccions per a dur a terme els anteriors acords, i instar al responsable d’informàtica als efectes
que gestioni i es proveeixi dels instruments necessaris per a dur a terme els anteriors acords
Setzè. Acordar la suspensió de la delimitació de zones blaves i targonges per a l’aparcament en la
via pública, tot suspenent igualment l’aplicació de l’ordenança fiscal corresponent.
Dissetè. Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 16 de març de 2020, tindrà una vigència a partir
del 16 de març i fins al 31 de març, sempre que la situació sigui similar a l’actual i sense perjudici
de què en qualsevol moment pugui ser susceptible de modificar-se o ampliar-se, en relació, en cada
cas, amb la situació epidemiològica.
Divuitè. Publicar aquesta resolució a la pàgina web municipal, en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona. Instar alhora a la responsable de premsa i comunicació que utilitzi els mitjans necessaris
per a difondre aquesta resolució, així com les instruccions i altres qüestions que apareguin a fi que
la ciutadania tingui tota la informació.
Dinovè. Disposar en l’àmbit de les competències municipals que el mercat ambulant de dimecres i
dissabte es podrà celebrar únicament amb aquells productors o marxants que es dediquin a la venda
d’alimentació. En tot cas s’haurà de garantir en tot moment les mesures establertes per les autoritats
competents en matèria de salut.
Vintè. Comunicar aquesta resolució als organismes afectats i interessats i interessades afectades.
Ho mana i signa l’Alcalde, il·lustríssim senyor Jordi Munell i Garcia, a Ripoll en la data del 15 de
març de 2020, de la qual cosa com a secretari municipal en dono fe,
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