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INFORME

Com tots ja sabem, el día 5 de gener es va publicar al DOGC la Resolució
SLT/1/2021,  de 4 de  gener,  el  vigor  el  7,  per  la  qual  es  prorroguen i  es
modifiquen les mesures en materia de salut pública pera la contenció del brot
epidemic de la pandémia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

Básicament,  es  tracta  d’una  pròrroga  d’una  pròrroga  de  la  Resolució
SLT/2983/2020, de 21 de novembre, que és la que afecta a les escoles de
música i a les integrades a EMIPAC.

Tal  com diu  l'article  14.3,  "les  activitats  extraescolars  presencials  que  es
reatitzin fora de l'horari lectiu habitual, dins o fora del centre educatiu, amb un
propòsit  educatiu  o  formatiu,  aixi  com  els  ensenyaments  no  reglats  que
imparteixen els centres autoritzats de música i dansa, es poden realitzar fins
a un máxim de sis alumnes per aula".

Entenc que la única manera de canviar aquestes circumpstàncies seria la de
interposar  un  procediment  contenciós  administratiu,  amb  mesures
provisionalisimes. No queda massa marge de dubte per altres interpretacions.

Cal  recordar  també  que  en  cas  de  dubte  o  interpretació,  s’aplicaria,  de
manera subsidiària la normativa de l’estat espanyol en la matèria.
Pel que fa al dictàmen emés pel meu company Sr. Rafael Navarro Quilis, el
subscric punt per punt. 

A  darrer  moment,  i  un  cop  tancat  l’informe,  ha  arribat  una  NOTA
JURÍDICAEN  RELACIÓ  AMB  L’AFECTACIÓ  DE  LA  RESOLUCIÓ
SLT/1/2021,  DE 4  DE GENER,  PER LA QUAL ES PRORROGUEN I  ES
MODIFIQUEN LES MESURES EN MATÈRIA  DE  SALUT  PÚBLICA  PER  A
LA CONTENCIÓ  DEL  BROT  EPIDÈMIC  DE  LA PANDÈMIA DE COVID-19
AL TERRITORI  DE CATALUNYA(PUBLICADA AL DOGC NÚM.  8309  DE
5.1.2021), ALS ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL NO REGLATS. 

En aquesta  «nota»  sense cap valor  legal,  que el  de  una interpretació  de
l’Administració, manifesta fortes limitacions en perjudici de les Activitats extra
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excolars.

Aquesta  interpretació,  «juridica»  ni  tals  sols  està  signada,  cosa  totalment
irregular, al mateix temps que introdueix confussió en el literal de la norma.

Caldrá doncs refermar-se en  canviar aquestes circumpstàncies a través de
interposar  un  procediment  contenciós  administratiu,  amb  mesures
provisionalisimes.

Signat,

Josep Jover 
Col. 12668
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