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DECRET D'ALCALDIA NÚM. 20 DE MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES AMB
LA COVID-19, RELATIU A L'AIXECAMENT PARCIAL DE LES SUSPENSIONS
ESTABLERTES AL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 4655/2020, DE 29 D'ABRIL.
ATESA la situació d’emergència generada per l’evolució de la COVID-19 (SARSCoV-2), el
Govern de l’Estat ha hagut de decretat l’Estat d’Alarma, d’acord amb l’aprovació del 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 per la COVID-19, i que s’ha anat prorrogant per part del
Govern de l’Estat amb diferents normes publicades.
VIST que aquest estat d’alarma ha suposat prendre tota una sèrie de mesures extraordinàries
amb una sèrie de conseqüències en diferents àmbits de les nostres vides, salut, econòmic i
laboral, també en l’esfera social, i en l’àmbit de l’educació, que ens està afectant actualment, i
que continuaran tenint conseqüències tant directes com indirectes en el futur immediat, i a llarg
termini.
VIST el Decret d’Alcaldia de mesures extraordinàries relacionades amb la COVID-19 núm.
4655/2020, de 29 d’abril, pel qual es van suspendre tots els actes institucionals públics, festes i
concentracions a espais públics o instal·lacions municipals (equipaments, dependències, etc.),
incloses les festes majors dels barris i les revetlles, fins el 31 de juliol de 2020.
VIST l’informe emès el 8 de juliol de 2020 per la Gerència MunIcipal, mitjançant el qual es
proposa l’aixecament de la suspensió de tots els actes institucionals públics, festes i
concentracions a espais públics o instal·lacions municipals (equipaments, dependències, etc.),
incloses les revetlles, amb efectes des de les 00.00 hores del dia 21 de juny de 2020 i el
manteniment i pròrroga de la suspensió de les festes majors dels barris, fins que el Govern de
l’Estat declari finalitzada la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.
VIST que per Reial decret 555/2020, de 5 de juny (BOE núm. 159, de 6 de juny de 2020) es va
aprovar l’última pròrroga de l’estat d’alarma declarat per Reial decret 463/2020, de 14 de març,
fins les 00:00 hores del 21 de juny de 2020.
VIST l’apartat 3 de l’article 2 del Reial decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de
prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,
que declara la vigència de les mesures contingudes als seus capítols II, III, IV, V, VI i VII i la
seva disposició addicional sisena, aplicables a tot el territori nacional, des de la finalització de
l’última pròrroga de l’estat d’alarma fins que el Govern declari la finalització de la situació de
crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.
VISTOS els articles 3 i 31.1 del citat Reial decret-llei 21/2020, de 9 de juny, pels quals s’atorga
competència a les entitats locals, dins del seu àmbit territorial, per a les funcions de vigilància,
inspecció i control del correcte compliment de les mesures establertes al reiterat Reial decretllei.
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ATÈS que pels articles 1, 2, 3 i 4 del Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de
l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de
Catalunya, es determina, amb efectes des de les 00.00 hores del dia 19 de juny de 2020, la
finalització de la fase III del Pla per a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades
per fer front a la pandèmia generada per la COVI-19, es declara sense efecte a Catalunya les
mesures derivades de la declaració de l’estat d’alarma i s’inicia l’etapa de la represa, aixecantse les restriccions de mobilitat a l’àmbit territorial de Catalunya.
VISTA la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció
per SARS-CoV-2, així com el Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova
normalitat, aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT per a emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial d’alt risc, ratificat per Acord del
Govern de la Generalitat de 25 d’aril de 2020 i els corresponents plans sectorials.
VIST l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985,de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per
la 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.
Vist l’informe favorable emès per l’Assessoria Jurídica el 8 de juliol de 2020.
L’Alcaldia-Presidència, en exercici de la citada competència,
RESOL,
PRIMER.- AIXECAR la suspensió de tots els actes institucionals públics, festes i
concentracions a espais públics o instal·lacions municipals (equipaments, dependències, etc.),
incloses les revetlles, amb efectes des de les 00.00 hores del dia 21 de juny de 2020 i
MANTENIR I PRORROGAR la suspensió de les festes majors dels barris, fins que el Govern
de l’Estat declari finalitzada la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.
SEGON.- Els sol·licitants de les corresponents autoritzacions municipals per portar a terme els
actes o activitats la qual suspensió s’aixeca mitjançant aquest Decret, hauran d’adjuntar,
juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:
1. Pla d’acció acreditatiu del compliment de totes les mesures aplicables relacionades amb la
COVID-19 i exigides al moment de presentació de la sol·licitud de la corresponent
autorització municipal. A data d’avui aquestes mesures són les regulades al Reial decret-llei
21/2020, de 9 de juny, al Decret 63/2020, de 18 de juny, a la Resolució SLT/1429/2020, de
18 de juny, al Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova normalitat,
als corresponents plans sectorials i les seves actualitzacions.
2. Declaració responsable, signada pel representant legal dels organitzadors, gestors o
responsables dels actes o activitats per a la realització de la qual es sol·licita autorització,
amb el contingut següent:
“DECLARACIÓ RESPONSABLE
El/la Sr/Sra .........................................................................................................................
amb DNI/NIE/Passaport o document que correspongui Núm. ….................……. i domicili, a
efectes de notificacions, en la direcció electrònica …………….........................……….,
actuant en nom propi/en representació acreditada de …..................................................…….
amb NIF …...............……. i en relació a l’acte/activitat ……… (descripció detallada de l’acte
o activitat) que es pretén portar a terme en …..…. (identificació de l’espai públic o instal·lació
municipal), situat al ………..............…………….., núm. …..…… de L’Hospitalet de Llobregat.
DECLARA
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 Que es compromet, baix la seva responsabilitat, al següent:
 Portat a terme l’acte/activitat respectant, en tot moment, les mesures regulades al Reial
decret-llei 21/2020, de 9 de juny, al Decret 63/2020, de 18 de juny, a la Resolució
SLT/1429/2020, de 18 de juny, al Pla de transició del confinament, desconfinament
gradual i nova normalitat, als corresponents plans sectorials i les seves actualitzacions i
a tota disposició que es dicti en el futur i els resultin aplicables.
 Presentar l’actualització del Pla d’acció acreditatiu del compliment de totes les mesures
aplicables relacionades amb la COVID-19, davant l’autoritat municipal competent i dins
del termini màxim de tres dies hàbils, comptats des del següent dia hàbil al inici de la
vigència de l’actualització del corresponent pla sectorial, de la modificació de les
disposicions aplicables, de les noves disposicions o de la causa que va originar la citada
actualització.
 Portar, durant la realització de l’acte o activitat, un “expedient intern d’acreditació d
l’adopció de les mesures que els resultin aplicables”, integrat pels elements acreditatius
del compliment de les citades mesures, el qual es posarà immediatament a disposició de
les autoritats municipals competents en tots els casos en què sigui requerit per a això.
 Que ha estat nomenat/da com a “Responsable de seguretat i higiene” el/la Sr./Sra.
……………….........................................………, amb DNI/NIE/Passaport o document que
correspongui Núm. ……....….......... i telèfon ……….......…, el/la qual ha seguit formació
adequada destinada a aprofundir en les mesures de protecció i detecció de símptomes
relacionats amb la COVID-19.
 Que aporta, juntament amb aquesta declaració, els documents següents:
1. Nomenament de la persona “Responsable de seguretat i higiene”.
2. Documentació acreditativa de la formació de la persona “Responsable de seguretat i
higiene”, destinada a aprofundir en les mesures de protecció i detecció de símptomes
relacionats amb la COVID-19 i que és la següent:
________________
En ___________________, a ___ de __________ de _____”
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 de tràmit qualificat, de conformitat amb l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 d’un
mes, comptat de l’endemà a 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 sis
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat per silenci
administratiu, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona (arts. 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa).
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de la província 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.

F_FIRMA_367
Signat digitalment per:
L'alcaldessa
Núria Marín Martínez
08-07-2020 18:22

4/4

