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MLF/aca 
 

DECRET 
 
L’Organització Mundial de la Salut ha declarat que el virus SARS-CoV-2 s’ha 
convertit en una pandèmia. Dins del territori de Catalunya s’han detectat 
nombrosos casos de SARS-CoV-2, que no deixen d’anar en augment.  
 
El govern espanyol ha decretat l’Estat d’Alarma, en virtut del Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, havent-se establert, entre d’altres, mesures de 
confinament de la població, amb determinades excepcions. L’estat d’alarma ha 
estat prorrogat posteriorment pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març, i resta 
pendent una nova pròrroga ja anunciada pel Govern estatal.  
 
Atès que l’Ordre TMA/230/2020, de 15 de març, per la qual es concreta 
l’actuació de les autoritats autonòmiques i locals respecte de la fixació de 
serveis de transport públic de la seva titularitat, que estableix al seu article 1 
que cada autoritat local competent podrà fixar els percentatges de reducció 
dels serveis de transport públic de la seva titularitat que estimi convenients, 
d’acord a la realitat de les necessitats de mobilitat existents en els seus 
territoris i a l’evolució de la situació sanitària, garantint, en to cas, que els 
ciutadans puguin accedir als seus llocs de treball i als serveis bàsics en cas 
necessari.  
 
Considerant que de conformitat amb l’article 2.2 de l’Ordre TMA/273/2020, de 
23 de març, per la qual es dicten instruccions sobre reducció dels serveis de 
transport de viatgers, s’estableix que en els serveis de transport públic de 
viatgers de competència local sotmesos a obligacions de servei públic, les 
autoritats locals procediran a reduir el percentatge màxim de prestació dels 
serveis de la seva competència d’acord a l’evolució de la situació, tenint en 
compte la necessitat de facilitar l’accés als llocs de treball i serveis bàsics dels 
ciutadans en els seus territoris, sense que es produeixin aglomeracions.  
 
Atès que l’Ajuntament de Figueres ha de contribuir a pal•liar els efectes i 
contagis del coronavirus per tal de preservar la salut dels ciutadans, és voluntat 
de l’equip de govern facilitar les mesures adoptades per les autoritats 
competents en la lluita contra l’expansió de la pandèmia, reduint el servei de 
transport urbà col·lectiu.   
 

Àrea de gestió: Serveis Urbans 
Unitat administrativa: Empreses Municipals 
Número d’expedient: GSUR2020000132 
Interessat/da: Ajuntament De Figueres 
Assumpte: Reducció del servei públic de transport col·lectiu urbà 



 
 
 
 
   

 

 
Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem 
per verificar aquest document 

 

Codi Segur de 
Validació 

a1c69488-8571-4f2e-b2cc-dc45975e9851 

URL de validació https://carpeta.figueres.org:8095/OAC/ValidarDoc.jsp 

 

Tenint en compte l’article 21.1.m) Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, que li atorga competències a l’Alcaldia en casos de 
catàstrofe o infortunis públics, sota la seva responsabilitat i havent-ne de donar 
compte al Ple. 
 
Per tot això, la Cap de Serveis Jurídics de Serveis Urbans informa 
favorablement la tramitació del present expedient administratiu. 
 
Per tot això, l'alcaldessa presidenta resol: 
 
Primer.- Ratificar l’ordre de reducció del servei públic de transport col·lectiu 
urbà, que es va produir mitjançant ban d’alcaldia, de la següent manera:  
 

 Reducció del 45% a partir del dia 16 de març de 2020, mitjançant 
l’eliminació d’una freqüència d’un de cada dos busos a les línies L1 i a 
L2, i la cancel·lació de la línea LE.  
 

 Reducció del 63% a partir del dia 25 de març, mitjançant la reducción 
anterior i addicionant la cancel·lació de la línea L3. 

 
La vigència de la reducció del servei és indefinida durant la vigència de l’estat 
d’alarma, podent ésser modificada o aixecada en qualsevol moment en funció 
de l’evolució de la pandèmia.  
 
Segon.- Publicar aquest acord al Portal de Transparència de l’Ajuntament de 
Figueres, a la web municipal, i fer-ne difusió a través dels diferents canals 
establerts per al general coneixement dels usuaris.   
 
Tercer.- Notificar aquest acord a Fisersa, SA, societat municipal gestora del 
servei, per tal que prengui les mesures adients per a informar als usuaris del 
servei.  
 
Quart.- Donar compte de la present resolució al proper Ple municipal que se 
celebri.  
   
 
Figueres, el dia que signem aquest document 
 
Decret signat per L'alcaldessa presidenta i per La secretària de la corporació 
que en dóna fe. 
 
[Firma01-01] [Firma02-01] [Firma03-01] 
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