CODI DE VERIFICACIÓ
PROCEDIMENT
EXPEDIENT NÚM.
ÀREA
UNITAT

F_RESOLUCION

0T2T0H6O3L4R5N100N1K
N530 Mesures extraordinàries i urgents en cas d'emergència
AJT/48939/2020

DOCUMENT NÚM.

524217/2020

Ajuntament de L'Hospitalet
Data 27-10-2020
Número RES/9371/2020

Alcaldia-Presidència
Assessoria Jurídica

DECRET D'ALCALDIA NÚM. 32 DE MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES AMB
LA COVID-19, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE DETERMINADES MESURES I A LA SEVA
AMPLIACIÓ ADOPTADES PER DECRET D'ALCALDIA 8844/2020, DE 15 D'OCTUBRE.
ATÈS que des de l’inici de la pandèmia global provocada per la COVID-19 i així declarada per
l’OMS l’11 de març de 2020, les autoritats competents han dictat, en les diverses etapes de
l’estat d’alarma i durant la situació d’emergència sanitària, diverses mesures de prevenció i
control per tal de frenar la propagació de la malaltia.
ATÊS que davant l’aparició de nous brots epidemiològics i noves cadenes de transmissió
d’abast comunitari i en aplicació de l’article 55 k) de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut
pública, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha dictat la Resolució SLT 2546./2020, de 15
d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmica de COVID-19 al territori de Catalunya, que va estar
publicada al DOGC núm. 8248 de 16 d’octubre de 2020.
ATÈS que per Decret d’Alcaldia núm. 8844/2020, de 15 d’octubre es van adoptar determinades
mesures per tal de donar degut compliment a la citada Resolució SLT 2546./2020, de 15
d’octubre.
VIST el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir
la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, que va estar publicat al BOE núm. 282,
de 25 d’octubre de 2020.
VISTA, així mateix la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures
de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, publicada al DOGC núm. 8254, de 25
d’octubre de 2020, on, al seu apartat 2 i al paràgraf segon de l’apartat 3 s’estableix,
respectivament que “l’horari d’obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç
minorista i de restauració i de les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i
esportives autoritzades d'acord amb la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, modificada
per la Resolució SLT/2568/ 2020, de 19 d'octubre, o, si escau, resolució que la substitueixi, és
el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar les 21.00 hores o les
22.00 hores en cas d'activitats culturals i espectacles públics i de l'activitat de prestació de
serveis de restauració a domicili, tret de les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex
2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de
salut pública.” i que “Aquestes mesures, mentre sigui aplicable aquesta Resolució o, si escau,
la resolució que n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte en allò que fa referència a l'horari
de tancament de les activitats, els apartats 5, 8 i 10 de la Resolució SLT/2546/2020, de 15
d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, modificada per la
Resolució SLT/2568/ 2020, de 19 d'octubre.”
VIST l’informe emès per l’Assessoria Jurídica el 26 d’octubre de 2020, de caràcter favorable.
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VIST l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim local,
pel qual s’atorga a l’Alcaldia la competència per adoptar les mesures necessàries i adequades
en casos d’extraordinària i urgent necessitat, la qual resulta no delegable per aplicació de
l’apartat 4 del citat precepte.
L’Alcaldia – Presidència, en exercici de la citada competència,
RESOL,
PRIMER.- MODIFICAR, des de la data d’aquest Decret i durant el termini de vigència de les
Resolucions SLT 2546/2020, de 15 d’octubre i SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, incloent les
seves possibles pròrrogues, la mesura preventiva recollida a l’apartat 1 de la part resolutiva del
Decret d’Alcaldia núm. 8844/2020, de 15 d’octubre, referit al tancament d’equipaments, serveis
i espais públics, de la forma següent:
On es diu:


A les 23 hores, els recintes on es desenvolupen activitats culturals d’arts
escèniques i musicals, cinema o exposicions (centres culturals, Centre d’Art Tecla
Sala, Fundació Arranz Bravo, Teatre Joventut i Auditori Barradas i similars).

Ha de dir:


A les 22 hores, els recintes on es desenvolupen activitats culturals d’arts
escèniques i musicals, cinema o exposicions (centres culturals, Centre d’Art Tecla
Sala, Fundació Arranz Bravo, Teatre Joventut i Auditori Barradas i similars).

SEGON.- AMPLIAR, des de la data d’aquest Decret i durant el termini de vigència de les
Resolucions SLT 2546/2020, de 15 d’octubre i SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, incloent les
seves possibles pròrrogues, les mesures preventives adoptades per Decret d’Alcaldia núm.
8844/2020, de 15 d’octubre, en el sentit d’afegir a l’apartat 1 de la part resolutiva del citat
Decret la següent:


L’horari d’obertura al públic de les instal·lacions i equipaments esportius municipals
serà el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar les 21.00
hores.

TERCER.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima difusió
mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
QUART.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc, en
aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim
local.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, òrgans directius, caps de
serveis municipals i coordinadors de Districtes.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la
representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals, S.A.
.
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Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat
per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva
notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.
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