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ANUNCI

En data de 7 de maig de 2020, l’alcalde ha dictat la resolució 2020/555, el contingut, 
literalment de la qual és el que es transcriu tot seguit:

“
I. RELACIÓ DE FETS

1. Actualment el nostre país està afectat per la COVID-19, malaltia que ha estat declarada 
pandèmia per part de l'OMS. Tot això ha provocat un seguit de decisions adoptades per 
les Administracions competents, davant la previsió, d'un increment del nombre de casos 
que pugui portar al col·lapse el sistema sanitari, i per vetllar per la salut de les persones.

2. Així, fent ús de l'habilitació que atorga a el Govern la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, 
dels estats d'alarma, excepció i lloc, mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, 
es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 
pel COVID-19 el qual, a la vista de l'evolució de l'epidèmia, ha hagut de ser prorrogat, 
prèvia autorització de Congrés dels Diputats, fins en tres ocasions, a través dels reials 
decrets 476/2020, de 27 de març; 487/2020, de 10 d'abril, i 492/2020, de 24 d'abril.

3. El referit Reial Decret 463/2020, de 14 de març, va adoptar un seguit de mesures per fer 
front a la situació. Entre aquestes mesures destaquen les següents:

La disposició addicional tercera, estableix, la suspensió dels terminis per a la tramitació 
dels procediments de les entitats del Sector Públic. El seu còmput es reprendran en el 
moment en què perdi vigència el Reial Decret o les seves pròrrogues, si escau.

4. Com a conseqüència de l’anterior mesura, en data 16 de març de 2020 mitjançant 
resolució d’alcaldia 330/2020, es va resoldre el següent, pel que fa a la suspensió dels 
terminis administratius:

“Quart.- Suspendre el terminis per a la tramitació dels procediments administratius que l’Ajuntament estigui 
tramitant en aquests moments, llevat d’aquells en què la suspensió del termini pugui implicar un perjudici greu 
en els drets i interessos de l’interessat, sempre que en manifesti la seva conformitat o quan l’interessat manifesti 
la seva conformitat que el termini no digui suspès. Aquesta suspensió també afecta als processos selectius de 
places i de provisió de llocs de treball que s’estiguin tramitant per l’ajuntament.”

5. En conseqüència amb l’exposat, aquesta suspensió va suposar la suspensió de les 
licitacions dels contractes públics en general. 

6. Posteriorment en data 05 de maig de 2020 s’ha aprovat el Reial Decret Llei 17/2020, per 
el qual s'aproven mesures de suport a el sector cultural i de caràcter tributari per fer front 
a l'impacte econòmic i social del COVID-2019 i que estableix el següent, en relació a la 
suspensió de les licitacions dels contractes públics:

“Disposició addicional vuitena. Continuació i inici dels procediments de contractació celebrats per entitats de el 
Sector Públic durant la vigència de l'estat d'alarma. 

Als efectes que preveu l'apartat 4 de la disposició addicional tercera de 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, des 
de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei s'acorda l'aixecament de la suspensió dels termes i interrupció dels 
terminis dels procediments de contractació promoguts per entitats pertanyents al Sector Públic, en el sentit 
definit en l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 
2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014 , sempre que la seva tramitació es realitzi per mitjans electrònics. El que 
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disposa el paràgraf anterior permetrà igualment l'inici de nous procediments de contractació la tramitació es porti 
a terme també per mitjans electrònics. Aquesta mesura s'estendrà als recursos especials que siguin procedents 
en els dos casos.” 

7. Ates que aquest ajuntament compta amb els medis materials necessaris per poder dur a 
terme amb totes les garanties procedimentals, els procediments de contractació pública 
per mitjans electrònics, fet que permet i garanteix la presentació electrònica de la 
documentació requerida i l'accés igualment electrònic, als diferents tràmits del 
procediment, sense que en cap cas per tant, es vegin afectats els drets dels licitadors, es 
considera adient, l’aixecament de la suspensió de les licitacions dels contractes públics, 
als efectes de pal·liar, tanmateix, els  possibles perjudicis per als interessos públics que 
tots els diferents contractes públics tracten de servir.

II. FONAMENTS JURÍDICS

1. L’Article 9.1 de la Llei Orgànica  4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge, 
estableix l’obligació de les autoritats de l’Administració Pública del territori afectat, dels 
funcionaris i dels treballadors al servei d’aquesta Administració, de restar sota les ordres 
directes de l’autoritat competent. En aquest sentit, l’article disposa concretament el 
següent:  

“Por la declaración del estado de alarma todas las Autoridades civiles de la Administración Pública del territorio 
afectado por la declaración, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las 
Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las 
órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesaria para la protección de personas, bienes y 
lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza”

2. L’article 21.1 lletra m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, atribueix a l’Alcalde de la Corporació 
la competència per adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de 
catàstrofes, infortunis públics o de greu risc que es produeixen aquestes situacions, les 
mesures necessàries i adequades, donant-ne compte immediata al Ple.

3. L’apartat novè de la resolució d’alcaldia 330/2020 de 16 de maig, que estableix:

“La vigència d’aquestes mesures es mantindrà mentre duri les mesures d’estat d’alarma adoptades avui pel 
Consell de Ministres i seran revisables a mida que es vagin desenvolupament els esdeveniments o quan sigui 
necessari efectuar aclariments o especificacions davant de les diferents situacions que se’n puguin plantejar.”

Per tot l’exposat, i en exercici de les competències que em corresponen com a Alcalde de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès,

HE RESOLT

Primer.- Amb efectes de data 07 de maig de 2020, s’acorda aixecar la suspensió dels termes 
i interrupció dels terminis dels procediments de contractació promoguts per l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès, sempre que la seva tramitació es realitzi per mitjans electrònics. Aquest fet 
permetrà igualment,  l'inici de nous procediments de contractació la tramitació es porti a terme 
també, per mitjans electrònics. Aquesta mesura s'estendrà als recursos especials que siguin 
procedents en els dos casos. 

Segon.- Fer-ne difusió d’aquesta resolució.”
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