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DECRET
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DE
MESURES
EXTRAORDINÀRIES
RELACIONADES AMB LA COVID-19, RELATIU A L’ATORGAMENT D’AJUTS
D’URGÈNCIA SOCIAL A FAVOR DE DIVERSOS BENEFICIARIS
VISTA la situació d’emergència generada per l’evolució de la COVID-19 que ha
provocat la declaració de pandèmia global per l’OMS l’11 de març de 2020 i l’estat
d’alarma per Reial decret 463/2020, de 14 de març, el qual va finalitzat a les 00:00
hores del 21 de juny de 2020 en aplicació de l’article 2 del Reial decret 555/2020, de 5
de juny.
ATÈS que la situació de l’estat d’alarma ha finalitzat, però no la crisis sanitària, la qual
es mantindrà mentre el Govern de l’Estat no declari formalment la seva finalització en
aplicació de l’article 2.3 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents
de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19.
VIST que per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 25 d’abril de 2020 es
va ratificar el Pla de transició del confinament, desconfinament gradual i nova
normalitat, aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació PROCICAT per a
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial d’alt risc.
ATÈS que pel citat Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, s’estableixen, a més de les
mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació necessàries per fer front a la
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, les de prevenció de possible rebrots de la
malaltia, aplicables a tot el territori nacional un cop superada la Fase III del Pla per a la
transició fins una nova normalitat, aprovat pel Consell de Ministres de 28 d’abril de
2020, i finalitzat l’estat d’alarma amb pèrdua d’efectes de les mesures derivades de la
citada declaració d’estat d’alarma en les corresponents províncies, illes o unitats
territorials, podent produir-se la regressió de les fases i mesures fins a les previstes al
Reial decret de declaració de l’estat d’alarma, en aplicació dels articles 5 i 3.1,
respectivament, del Reial decret 555/2020, de 5 de juny.
VIST que pels articles 3 i 4 del Decret 63/2020, de 18 de juny, es va iniciar l’etapa de
la represa al territori de Catalunya en el marc de l’emergència sanitària vigent
provocada per la COVID-19, aixecant-se les restriccions de mobilitat en l’àmbit del citat
territori i dictant-se, entre altes, la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual
s’estableixen mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de
transmissió i afavorir la contenció de la infecció i el Decret llei 26/2020, de 23 de juny,
de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa, que declara el
manteniment de la vigència de determinades normes autonòmiques dictades durant
l’estat d’alarma.
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VIST que la incidència acumulada de contagis en aquest municipi des del dia 1 al 13
de juliol de 2020, que puja a la quantitat de 331 casos (122,7 casos per 100.000
habitants), destacant amb diferència pel número de contagis els barris de Collblanc
(139,38), de la Torrassa (225,26), la Florida Nord (165,70) i la Florida Sud (115,67), ha
provocat que l’Alcaldia, mitjançant el Decret núm. 6549/2020, de 12 de juliol, hagi
decretat l’activació, des de l’11 de juliol de 2020, del Pla bàsic d’emergència municipal
en fase d’alerta i que la Conselleria de Salut hagi dictat la Resolució SLT/1699/2020,
de 15 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública par
a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als barris de la
Torrassa, la Florida i Collblanc de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS que el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de
22 de octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de
brots de la COVID-19, habilita la possibilitat de poder fer mudances i trasllats de
domicili personal i de treball (Annex 3, desplaçaments territorials, desplaçament
personal del citat Decret llei).
VIST que per Decret d’Alcaldia núm. 5993/2020, de 19 de juny es va ampliar la
vigència del Decret d’Alcaldia núm. 4179/2020, de 27 de març, pel qual s’autoritza a la
Intervenció General Municipal per l’exercici del control intern mitjançant el control
financer en determinats supòsits amb ocasió de l’impacte econòmic i social derivat de
la crisi sanitària previstos durant el període de vigència l’estat d’alarma declarat per
Reial decret llei 463/2020, fins a la finalització de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, en tant no sigui objecte de modificació o revocació, en
els mateixos termes previstos en els dispositius primer i tercer del citat Decret.
VISTOS els informes – proposta d’ajuts a famílies emesos per la cap d’Àrea Bàsica de
Serveis Socials en dates respectives de 28 d’abril (tres informes) i de 24 de maig (un
informe) de 2020.
VIST l’informe tècnic emès per la Cap de Servei de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i
Recursos Humans el 16 de juliol de 2020, on es proposa l’atorgament dels ajuts, per
un import global de 8.390,79 euros, per a cobrir necessitats d’allotjament d’urgència
social a la ciutat, en base a la necessitat de què persones i/o famílies en situació de
risc o alt risc social, que no disposen d’habitatge o que per greus necessitats s’hagin
vist privades del mateix, disposin de recursos d’allotjament d’urgència social alternatiu
mentre es treballa amb la família la seva situació social a partir del pla de treball
individual al qual tenen dret de conformitat amb l’article 9.2.a) de la Llei 12/2007, d11
d’octubre, de Serveis socials.
VIST, finalment, l’informe jurídic favorable emès per la cap d’Unitat del citat Servei el
16 de juliol de 2020.
ATÈS que consta a l’expedient document comptable de retenció de crèdit núm.
200022095, per import de 27.695,80 euros, imputat a l’aplicació pressupostaria 06
2311 480 01 99, denominada “Ajudes COVID-19 d’allotjaments d’urgència social” del
pressupost general municipal de l’exercici 2020, destinada a fer front a les obligacions
derivades del present Decret.
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ATÈS que, en aplicació de l’article 190 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós Llei reguladora de les hisendes locals, la
naturalesa d’aquesta despesa és “a justificar”.
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.- ATORGAR quatre ajuts d’allotjament d’urgència social, d’imports respectius
2.975,00, 2.903,86, 811,93 i 1.700,00 euros, a favor d’AURA PARK – SONFORT, S.L.
per a cobrir l’estància de les persones beneficiàries que consten als informes proposta
que, com a Annexos 1, 2, 3 i 4, formen part d’aquest Decret.
SEGON.- APROVAR la despesa de 27.695,80 euros, amb càrrec al document
comptable de retenció de crèdit RC. 200022095, imputat a l’aplicació pressupostaria
06 2311 480 01 99 denominada “Ajudes COVID-19 d’allotjaments d’urgència social”
del pressupost general municipal de l’exercici 2020, a càrrec del qual s'expedirà una
ordre de pagament a justificar en favor de l’habilitat de despeses a justificar de l’ Àrea
de Benestar Social per import de 8.390,79 euros, destinada a fer front a les despeses
derivades dels ajuts atorgats.
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, coordinadors de Districtes i Tresoreria Municipal.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a AURA PARK – SONFORT, S.L, a les persones
beneficiàries, als/a les portaveus dels grups polítics municipals i a la representació
sindical d’aquest Ajuntament.

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
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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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