Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Santiago Blanco Serrano, Secretari general accidental de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
CERTIFICO:
En data 20 de març de 2020, l’alcaldessa d’aquest Ajuntament, Sra. Abigail Garrido Tinta, ha
dictat el següent:
“DECRET 391/2020
SUSPENSIÓ dels terminis d’execució de les obres de promoció privada establerts a les
habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència de l’estat
d’alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar, amb la finalitat de
reduir al màxim la propagació de la infecció de la malaltia coronavirus COVID-19.
El dia 30 de gener de 2020, l’OMS va declarar que la situació en relació amb la malaltia del
coronavirus COVID-19 suposava una emergència de salut pública d’importància internacional,
que exigia l’adopció de mesures orientades a protegir la seguretat i la salut de la ciutadania,
amb la finalitat de contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.
El dia 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COV-19 com a pandèmia.
En el mateix sentit, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va aprovar el Decret 363/2020, en data
13 de març de 2020, adoptant mesures de prevenció en l'àmbit laboral de l’ajuntament i entre la
ciutadania del municipi, per minimitzar els riscos de propagació i contagi del Coronavirus
(COVID-19), amb un Pla de contingència i les seves actualitzacions.
Mitjançant Decret 366/2020, de data 16 de març de 2020, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
va aprovar les mesures excepcionals per limitar la prestació dels serveis públics a aquells
estrictament necessaris per al correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics.
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, òrgan competent en matèria de salut
de les persones a tota Catalunya, ha dictat la resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la
qual s’adopten mesures addicionals per a la prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV-2
(coronavirus).
Es preveu que en els pròxims dies i setmanes hi hagi un increment del nombre de casos que
pugui dur al col·lapse el sistema sanitari de Catalunya, es considera necessari i imprescindible,
per part d’aquesta Alcaldia, dictar una resolució en el mateix sentit que la resolució
LT/720/2020, de 13 de març, per mitigar els efectes ascendents de la taxa de transmissibilitat
de la infecció, amb la finalitat de reduir al màxim els moviments i les concentracions de la
ciutadania en la seva vida quotidiana i, en especial, en la protecció general de la població, i
dins d’aquests, en els grups socials més vulnerables.
Vist el Pla d’Actuació PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles
emergents amb potencial alt risc, aprovat per Acord del Govern de la Generalitat, número 30,
de 26 de febrer de 2010, i revisat per Acord del Govern 40/2020, de 3 de març, preveu les
actuacions pròpies de l’activació d’emergència 1, fase en la qual ens trobem, i detalla les que
aquest comporta.
Atès la declaració de l’estat d’alarma del dissabte 14 de març de 2020 mitjançant el Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació
de crisi ocasionada pel COVID-19.

La paralització de les obres tal i com es recull a l’article 14 del RD 1627/1997 és per risc greu o
imminent derivat de les activitats pròpies de l’obra.
Al no ser el COVID-19 una activitat pròpia, i davant de que es donin casos d’afectacions per la
malaltia a la mateixa, es recomana que la DO i la CSS informin immediatament al Promotor de
les obres, essent aquest el que determini la paralització dels treballs per aquesta causa.
L’Enginyer d’Obres Públiques o Enginyer Civil que actuï com a coordinador de seguretat i salut
adaptarà o ampliarà el Pla de Seguretat i Salut, amb col·laboració amb el servei de prevenció
propi o aliè, per a contemplar els canvis organitzatius i de qualsevol altre índole que fossin
necessaris implementar per a garantir la salut de tots els intervinents a l’obra.
En quan es constati el menor indici de que algun treballador o personal de l’obra presenti
símptomes de la malaltia es seguirà rigorosament el protocol sanitari establert, informant a
l’Autoritat laboral i sanitària competent.
S’informarà al constructor i, en el seu cas, als recursos preventius, el dret que assisteix als
treballadors, previst a l’article 21.2 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de
Riscos Laborals, d’interrompre la seva activitat i abandonar el lloc de treball si consideren que
dita activitat comporta un risc greu per a la seva vida o la seva salut.
Les mesures i condicions que necessàriament tinguin que adoptar-se per a garantir la salut de
treballadors i personal de l’obra i evitar la propagació del virus, han de ser les que vinguin
requerides pels protocols sanitaris oficials i en concret, les que senyala l’Organització Mundial
de la Salut i el Ministeri de Sanitat, sense perjudici de les indicades per les Autoritats
Autonòmiques i Locals o les desenvolupades per la pròpia contrata.
Si observés l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, caldrà advertir al contractista,
deixant constància de tal incompliment en el Llibre d’Incidències.
Degut a la situació d’emergència sanitària on s’ha advertit a la ciutadania que cal no
sobresaturar el sistema d’emergències, es recomana que les tasques amb major risc, com ara
les que indica l’Annex II del RD 1627/1997, hauran de ser reprogramades i/o aplaçades en els
casos de que no siguin obres d’urgència.
Vist l’art 21.1.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix
a l’alcaldessa, entre d’altres, la competència per adoptar personalment i sota la seva
responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les mesures
necessàries i adequades, donant compte de forma immediata al Ple, i que el dit article seria
d’aplicació supletòria a les presidències de les diputacions provincials.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcaldessa d’acord amb l’article
21.1.h) de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53.1.i) 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.
RESOLC
PRIMER.- DECLARAR la suspensió dels terminis d’execució de les obres de promoció privada
establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència de
l’estat d’alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.
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SEGON.- ADVERTIR a les persones promotores d’obres, instal·lacions i construccions que
s’estiguin executant al terme municipal de Sant Pere de Ribes de la PROHIBICIO de l’execució
de les obres, instal·lacions i construccions, sempre i quan no puguin garantir les mesures
aprovades per l’Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i
autonòmiques, relatives a la prevenció i protecció contra el COVID19, així com els requeriments
imposats al Reial Decret 463/2020.
Caldrà que el promotor presenti, telemàticament una
declaració responsable en la que garanteixi l’obligat compliment de les mesures, resultant
susceptible d’inspeccions d’ofici i la incoació dels corresponents expedients sancionadors.
TERCER.- EXCLOURE de l’àmbit d’aplicació d’aquest decret les actuacions que calgui dur a
terme de manera urgent durant la vigència del Reial Decret 4623/2020, quan estiguin
justificades per motiu de seguretat de es persones.
QUART.- RECOMANAR de la mateixa manera als responsables, contractistes i adjudicataris
de les obres on l’Ajuntament actua com a promotor que caldrà complir amb totes les mesures,
aprovades per l’Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i
autonòmiques, relatives a la prevenció i protecció contra el COVID19, així com els requeriments
imposats al Reial Decret 463/2020.
Caldrà que el promotor presenti, telemàticament una
declaració responsable en la que garanteixi l’obligat compliment de les mesures, resultant
susceptible d’inspeccions d’ofici i la incoació dels corresponents expedients sancionadors.
CINQUE.- Aquesta resolució entra en vigor en el dia d’avui i té vigència indefinida fins a la
seva derogació, revisió o modificació segons l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord
amb les instruccions o directrius de l’autoritat sanitària. En qualsevol cas, estarà en vigor
durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles prorrogues.
SISE.- PUBLICAR al lloc web de l’Ajuntament i a la seu electrònica i se li donarà publicitat per
tots els mitjans que permetin la seva major difusió.
SETE.- COMUNICAR aquest acord a tots els interessats.
VUITE.- Donar compte al Ple Municipal de la present resolució a la propera sessió que es
celebri.
Així ho resol, mana i signa, l’Alcaldessa, Sra. Abigail Garrido Tinta, Sant Pere de Ribes, vint de
març de dos mil vint, davant meu, el Secretari Accidental, que en dono fe.(segueixen
signatures).”
I, perquè consti així, signo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcaldessa Sra. Abigail Garrido
Tinta.
Sant Pere de Ribes, 24 de març de 2020

Sant Pere de Ribes, 26 de marzo de 2020

Vist i Plau
L’ALCALDESSA
Sant Pere de Ribes, 27 de març del 2020

Santiago Blanco Serrano
Secretari General Accidental

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa

