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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
CORRECCIÓ D'ERRADES al Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria
sanitària i administrativa (DOGC núm. 8161, de 24.6.2020).
Havent observat unes errades al text del Decret llei esmentat, tramès al DOGC i publicat al núm. 8138 de 8161
de 24.6.2020, se'n detalla la correcció oportuna:

Al paràgraf vint-i-setè de l'exposició de motius, on diu:
“En segon lloc, es manté la vigència dels articles 5, 6 i disposició addicional tercera del Decret llei 8/2020, 24
de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria
tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures. Respecte de l'article 5, malgrat la bona evolució de la
pandèmia en el nostre territori, la situació d'emergència sanitària encara perdura i es preveu que en qualsevol
moment puguin ser necessàries actuacions sanitàries urgents i immediates davant l'aparició de rebrots de la
Covid-19. Aquesta circumstància aconsella que tant el Departament de Salut, com les entitats que d'ell en
depenen, disposin d'una cobertura legal que estableixi clarament i sense interpretacions la possibilitat de
celebrar contractes per fer front a la Covid-19 a l'empara del que preveu l'article 120 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 del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. D'altra
banda, respecte de l'article 6 és el resultat de la constatació del fet que la utilització de mitjans electrònics en
sessions d'òrgans de govern resulta necessària, ja que l'evidència clínica en el context de la pandèmia
aconsella l'adopció de mesures de distanciament físic com a acció preventiva en tots els àmbits on sigui
possible. ...”
Ha de dir:
“En segon lloc, es manté la vigència de l'article 6 i disposició addicional tercera del Decret llei 8/2020, 24 de
març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria
tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures. L'article 6 és el resultat de la constatació del fet que la
utilització de mitjans electrònics en sessions d'òrgans de govern resulta necessària, ja que l'evidència clínica en
el context de la pandèmia aconsella l'adopció de mesures de distanciament físic com a acció preventiva en tots
els àmbits on sigui possible. ...”

Al paràgraf vint-i-vuitè de l'exposició de motius, on diu:
"En tercer lloc, es manté vigent la disposició transitòria setena del Decret llei 10/2020, de 7 d'abril....”,
Ha de dir:
"En tercer lloc, es manté vigent la disposició addicional setena del Decret llei 11/2020, de 7 d'abril...”

Al paràgraf trentè de l'exposició de motius, on diu:
“...., d'acord amb l'establert a la disposició transitòria setena del Decret llei 10/2020, de 7 d'abril, pel qual
s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per
la Covid-19 i altres de complementàries. Amb aquesta previsió y la del apartat anterior d'aquesta mateixa
disposició s'assegura la continuïtat de la prestació de determinats serveis que de forma gradual es tornin a
restar en forma presencial.”,
Ha de dir:
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“..., d'acord amb l'establert a la disposició addicional setena del Decret llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual
s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per
la Covid-19 i altres de complementàries. Amb aquesta previsió i la de l'apartat anterior d'aquesta mateixa
disposició s'assegura la continuïtat de la prestació de determinats serveis que de forma gradual es tornin a
restar en forma presencial”.

El punt 1 de la disposició addicional primera, el paràgraf que diu:
“- La disposició transitòria setena del Decret llei 10/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures
econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la Covid-19 i altres
de complementàries.”
S'ha de suprimir.

Al punt 1 de la disposició addicional primera, on diu:
“- Els articles 5, 6 i la disposició addicional tercera del Decret llei 8/2020, 24 de març, ...”
Ha de dir:
“- Els articles 6 i la disposició addicional tercera del Decret llei 8/2020, 24 de març, ...

Al punt 2 de la disposició addicional primera, on diu:
“2. ... disposició transitòria setena del Decret llei 10/2020, de 7 d'abril, ...."
Ha de dir:
“2. ... disposició addicional setena del Decret llei 11/2020, de 7 d'abril, ...”

Barcelona, 23 de juliol de 2020

Albert Castellanos Maduell
Secretari general

(20.205.077)
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