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DECRET D’ALCALDIA DE MESURES EXTRAORDINÀRIES NÚM. 5 D’AMPLIACIÓ,
MODIFICACIÓ I RECTIFICACIÓ DE LES MESURES RELACIONADES AMB EL
COVID-19, ADOPTADES EN ELS QUATRE DECRETS ANTERIORS.
ATÈS que l’Organització Mundial de la Salut, el passat 11 de març, va elevar la
situació d’emergència de salut pública ocasionada por el COVID-19 a pandèmia
internacional.
ATÈS que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, va declarar l’Estat d’alarma per a
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-91, publicat al BOE
núm. 67, de 14 de març de 2020, pel període inicial compres entre el 14 i el 20 de
març, si bé es preveu que serà necessària la seva prorroga atenent la realitat actual.
VIST que la Generalitat de Catalunya ha dictat diverses normes i resolucions per tal de
fer front a aquesta situació d’emergència.
VIST que per aquesta Alcaldia-Presidència s’han dictat els Decrets 3518, de 13 de
març; 3635 i 3637, de 16 de març; 3708, de 17 de març; per disposar mesures
excepcionals d’urgència, i també la Junta de Govern Local ha adoptat els acords
relatius a delegació de la contractació en sessions de 13 i 18 de març.
VIST que l’article 6 del 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 l’article 11 del Reial Decret 463/2020, relatiu a les mesures de contenció en
relació amb els llocs de culte i amb les cerimònies civils i religioses, determina, que
l’assistència a aquests llocs i cerimònies, es condiciona a l’adopció de mesures
organitzatives consistents en evitar aglomeracions de persones, en funció de les
dimensions i característiques dels llocs, cosa que aconsella modificar les previsions
establertes al Decret 3518/2020, en relació a la celebració de matrimonis civils.
.
ATÈS que des de la data dels Decrets de l’Alcaldia anteriorment referits s’està produint
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.
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L’Ajuntament de L’Hospitalet promou les Festes de Primavera, festes ciutadanes amb
vocació de Festa Major de la Ciutat i que enguany s’havien previst per als dies 23 al 26
d’abril. El programa de les Festes de Primavera concentrava en 4 dies que inclou la
Diada de Sant Jordi i més d’una cinquantena de propostes culturals dels àmbits de la
música, les arts escèniques, les lletres i la cultura popular. Totes aquestes propostes
es despleguen en l’espai públic a partir de dues artèries urbanes: les rambles Just
Oliveras i Marina, d’una banda, i l’eix transversal que va de la Farga al Parc de la
Remunta i els Jardins de Can Sumarro, afegint en els darrers anys, però, activitats
culturals en altres zones de la ciutat per disseminar les festes a tot el territori. La
situació actual d’emergència sanitària obliga a la suspensió dels actes i totes aquelles
celebracions i activitats organitzades amb motiu de les festes de primavera.
VIST el informe emès per la Gerència municipal el 20 de març de 2020.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica, emès el 20 de març de 2020, de caràcter
favorable.
ATÈS que s’ha observat l’existència d’un error material a l’apartat primer de la part
dispositiva del Decret 3518/2020, de 13 de març.
VIST que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, determina que les administracions podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els erros
materials, de fet o aritmètics existents als seus actes.
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.- RECTIFICAR l’error material observat a la part primer de la part dispositiva
del Decret de l’Alcaldia, núm. 3518/2020, de 13 de març, en el sentit següent:


On diu: “ADOPTAR, des del dia d’avui, 12 de març de 2020 i durant un termini
mínim de quinze dies, les mesures preventives següents:”



Ha de dir: “ADOPTAR, des del dia d’avui, 13 de març de 2020 i durant un
termini mínim de quinze dies, les mesures preventives següents:”

SEGON.- MODIFICAR l’apartat B) “Altres mesures”, del Decret d’Alcaldia núm.
3635/2020, de 16 de març, en relació a la celebració dels matrimonis civils,
determinant que per motius de protecció i prevenció de la salut, es limita l’aforament
de persones que poden estar presents, tant al Saló de Plens com al Palauet de Can
Buxeres, a més de les persones encarregades d’oficiar el casament, als/a les
contraents i als/a les testimonis, mantenint en tot cas la distància mínima d’un metre i
mig entre els/les presents.

2/4

TERCER.- SUSPENDRE la celebració de les Festes de Primavera 2020, que havien
de tenir lloc als dies 23 al 26 d’abril, mesura que també s’aplica a les celebracions
amb motiu de la Diada de Sant Jordi, en tant que ja està anunciat el seu ajornament.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- DETERMINAR que les mesures previstes en el present Decret seran
aplicables, mentre no es modifiquin, durant el termini de vigència de l’estat d’alarma.
SETÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals i a la Gerència
Municipal.
VUITÈ.- 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. El còmput dels terminis s’iniciarà a la data de finalització
d’aquesta situació.
.

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.
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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
20-03-2020 11:21

4/4

