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D E C R E T 

Assumpte: Desactivació del Comitè municipal d’emergències per fer front a la 
prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV-2. 
Expedient: X2020001210 
 

FETS 

1.- Que en data 11/03/2020, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) 
va activar en fase d’alerta el Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències associades 
a malalties transmissibles de potencial alt risc com a conseqüència dels nous casos de 
coronavirus COVID-19. I posteriorment, el dia 14 del mateix mes, es va declarar l’estat 
d’alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i anunciat al BOE núm. 
67 del mateix dia.  

2.- Que donada la situació generada per la pandèmia i la falta d’un Pla d’emergències 
propi, l’Ajuntament va crear un Comitè municipal d’emergències perquè regulés i 
planifiques la coordinació necessària davant del greu risc col·lectiu, calamitat pública o 
catàstrofe extraordinària.  

3.- Que, amb conformitat amb les competències municipals en matèria de protecció 
civil, es va dictar la Resolució d’Alcaldia núm. 2020DECR000540, de data 14/03/2020, 
per la qual es va constituir el Comitè Municipal d’Emergències, que seria operatiu 
mentre duressin les circumstàncies que el feien necessari i fins a nou acord deixant-lo 
sense efecte.  

4.- Que fruit del coneixement adquirit en la gestió directa de la pandèmia ha suposat la 
creació d’una estructura de coordinació i resposta específica adaptada a l’impacte 
d’aquest tipus d’emergències. Motiu pel qual, a través de l’Acord GOV/58/2022, de 29 
de març de 2022 anunciat al DOGC núm. 8638, de 31/03/2022, es va aprovar el “Pla 
especial d'emergències per pandèmies a Catalunya” (ara endavant, el Pla), dirigit per 
un Comitè de Direcció Formal.  

5.- Que davant de la millora des indicadors assistencials actuals, ha permès passar a 
fase postaguda de la pandèmia i reduir de forma important les mesures preventives. La 
qual cosa, el Comitè de Direcció del Pla ha decidit desactivar-ho, passant d’una fase 
d’alerta a una de prealerta.  

6.- Que aquesta nova fase no es mantenen l’estructura operativa ni de direcció del Pla, 
i per tant, a nivell municipal no s’escau mantenir operatiu el Comitè Municipal 
d’Emergències. Essent necessari la seva desactivació perquè en data d’avui els 
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indicadors demostren que la població no es troba en una situació de greu risc, 
calamitat pública o catàstrofe extraordinària.  

FONAMENTS DE DRET 

1.- Atès l’article 48.2.d) de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de 
Catalunya, estableix l’Alcaldia l’òrgan competent per desactivar els plans de protecció 
civil d’àmbit municipal, si l’evolució de la situació ho permet.  
 
2.- Atès la clàusula residual de competències a favor de l’Alcaldia d’acord amb als 
articles 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; i 
53.1.u) del Decret Legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya.  
 

HE RESOLT: 
 

1.- Deixar sense efecte la Resolució d’Alcaldia núm. 2020DECR000540, de data 
14/03/2020, pel qual es constituïa el Comitè Municipal d’Emergències, i en 
conseqüència, desactivar-lo a l’endemà de dictar la present resolució.  
 
2.- Publicar aquesta resolució als canals oficials de l’Ajuntament pel seu general 
coneixement.  
 
3.- Comunicar la present resolució als membres del Comitè Municipal d’Emergències.  
 
4.- Donar compte de la resolució al pròxim Ple ordinària als efectes oportuns.  
 

 
Signat electrònicament a la data que consta a l’encapçalament. 
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