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DECRET D'ALCALDIA NÚM. 39 DE MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES AMB
LA COVID-19, RELATIU A LA RECTIFICACIÓ DE L'ERROR, PER OMISSIÓ, COMÈS AL
DECRET D'ALCALDIA NÚM. 28/2021, DE 5 DE GENER
Pel Decret d’Alcaldia núm. 28/2021, de 5 de gener es van adoptar determinades mesures
preventives relacionades amb la COVID-19 en compliment de la Resolució SLT/1/2021, de 4 de
gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a
la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Al tercer paràgraf del punt 8.3 de la citada Resolució s’exclou a les activitats esportives
federades de la limitació establerta al seu punt 8.1, relativa a la limitació al màxim de sis
persones en les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com
privat.
No obstant això, al dispositiu Primer, 3 del Decret d’Alcaldia núm. 28/2021, de 5 de gener,
relatiu a les instal·lacions i equipaments esportius municipals, es va resoldre mantenir
“l’ajornament de totes les competicions esportives previstes per ser realitzades a L’Hospitalet
de Llobregat durant el període de vigència d’aquest Decret, a excepció de les competicions
oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de
públic”, sense fer cap referència a l’exclusió de la limitació al màxim de sis persones en les
activitats esportives federades.
VIST l’informe emès per l’Assessoria Jurídica el 8 de gener de 2021, de caràcter favorable.
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, per omissió, comés al dispositiu Primer, 3 del Decret d’Alcaldia
núm. 28/2021, de 5 de gener, en el sentit següent:
ON DIU:
3. Instal·lacions i equipaments esportius municipals: ES MANTÉ l’ajornament de totes
les competicions esportives previstes per ser realitzades a L’Hospitalet de Llobregat
durant el període de vigència d’aquest Decret, a excepció de les competicions oficials
d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de
públic.
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S’HA DE DIR:
3. Instal·lacions i equipaments esportius municipals: ES MANTÉ l’ajornament de totes
les competicions esportives previstes per ser realitzades a L’Hospitalet de Llobregat
durant el període de vigència d’aquest Decret, a excepció de les competicions oficials
d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de
públic, sense que sigui d’aplicació a les activitats esportives federades la limitació
establerta al punt 8.1. de la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, relativa a la limitació
al màxim de sis persones en les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant
en l’àmbit públic com privat.
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.
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, òrgans directius, caps de serveis
municipals i coordinadors de Districtes.
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, Gestió d’Equipaments
Municipals, S.A.
.

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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