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DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 13 DE MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES
AMB LA COVID-19, RELATIU A LA SUSPENSIÓ D'ACTES PÚBLICS I DE FESTES FINS EL
31 DE JULIOL DE 2020.
VIST el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, prorrogat fins les 00:00
hores del dia 12 d’abril pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març, fins les 00:00 del dia 26
d’abril de 2020 pel Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril i fins les 00:00 hores del dia 19 de maig
de 2020 pel Reial Decret 492/2020, de 24 d’abril.
ATÈS que l’article 6 del citat Reial Decret 463/2020, determina que cada administració
conserva les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus
serveis per tal d’adoptar les mesures que estimi adients en el marc de les ordres dictades per
l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma, sense perjudici de les competències que
s’atorga a las autoritats delegades.
VIST que des del inici de la vigència de l’estat d’alarma l’Alcaldia va dictar diversos Decrets de
mesures extraordinàries relacionades amb la COVID-19, produint-se, al llarg d’aquest període,
la modificació i/o ampliació, per part de les administracions competents, de les mesures preses
i en especial d’aquelles que afecten a la circulació de les persones i a la realització d’activitats
de caràcter “social”, amb l’objectiu de protegir la salut i prevenir l’expansió de la malaltia.
D’aquests Decrets d’Alcaldia dictats, fins avui, durant la vigència de l’estat d’alarma, es
destaquen els núms. 3518, 3635 i 3770, amb dates respectives de 13, 16 i 20 de 2020, pels
quals es van suspendre actes públics i festes a la via pública.
.
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.- 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.
SEGON.- 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.
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TERCER.- 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.
QUART.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals i al personal directiu.
CINQUÈ.- 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, fent constar que els
terminis per a la interposició dels recursos que s’indiquen a continuació es troben suspesos
durant la vigència de l’estat d’alarma, per aplicació de les disposicions addicionals segona i
tercera 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 pel COVID-19, resultant afectat pel disposat a
la disposició addicional vuitena del Real Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. El
còmput dels terminis s’iniciarà des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració
de l’estat d’alarma.

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.
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