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DECRET D'ALCALDIA NÚM. 16 DE MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES AMB
LA COVID-19, RELATIU A L'AXECAMENT PROGRESSIU DE LES SUSPENSIONS I
TANCAMENTS ESTABLERTS ALS DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 3518 I 3635, DE 13 I 16 DE
MARÇ DE 2020, RESPECTIVAMENT I LA RATIFICACIÓ DE LES OBERTURES I REINICIS
D'ACTIVITATS, EQUIPAMENTS, SERVEIS I ESPAIS PÚBLICS DISPOSATS AMB
ANTERIORITAT.
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.
VISTOS els Decrets d’Alcaldia de mesures extraordinàries relacionades amb la COVID-19
números 3518 i 3635, de 13 i 16 de març de 2020, respectivament, pels quals es van adoptar
diverses mesures preventives de tancament i suspensió d’activitats, equipaments, serveis i
espais públics per tal d’intentar frenar l’avanç de la malaltia i protegit així la salut de les
persones.
VISTES les Ordres SND/399/2020, de 9 de maig, SND/414/2020, de 16 de maig i
SND/458/2020, de 30 de maig, dictades per a la flexibilització de determinades restriccions
d’àmbit nacional establertes després de l’estat d’alarma, en aplicació de les Fases I, II i III del
Pla per a la transició fins una nova normalitat, aprovat el 28 d’abril de 2020.
VISTA l’Ordre SND/507/2020, de 6 de juny (BOE núm. 160, de 6 de juny de 2020), per la qual
es modifiquen, entre altres, les Ordres citades anteriorment amb la finalitat de flexibilitzar
determinades restriccions d’àmbit nacional i establir les unitats territorials que progressen a les
fases II i III del Pla per a la transició fins una nova normalitat.
VIST que per Reial decret 555/2020, de 5 de juny (BOE núm. 159, de 6 de juny de 2020) es va
prorrogar, fins les 00:00 hores del 21 de juny de 2020, l’estat d’alarma declarat per Reial decret
463/2020, de 14 de març
VISTOS els articles 8, 9 i 10 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pels quals, amb efectes
de l’1 de juny, s’aixeca la suspensió dels termes i terminis administratius i, amb efectes del 4 de
juny, la dels terminis processals i els de caducitat i prescripció d’accions i drets, suspensions
que van ser establertes a les Disposicions addicionals segona, tercera i quarta 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

1/3

crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, així com a la seva disposició derogatòria única, per
la qual es deroguen les citades Disposicions addicionals.
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.
L’Alcaldia-Presidència, en exercici de la citada competència,
RESOL,
PRIMER.- RATIFICAR les obertures i reinicis de les activitats, equipaments, serveis i espais
públics relacionades amb la Fase I que hagin estat ordenades verbalment i que s’han portat a
terme fins la data del present Decret.
SEGON.- AIXECAR progressivament les suspensions i tancaments establerts als Decrets
d’Alcaldia de mesures extraordinàries números 3518 i 3635, de dates respectives 13 i 16 de
març de 2020, en funció del començament, a la ciutat de L’Hospitalet, de les Fases I, II i III
regulades respectivament a les Ordres SND/399/2020, de 9 de maig, SND/414/2020, de 16 de
maig i SND/458/2020, de 30 de maig, modificades, entre altres, per l’Ordre SND/507/2020, de
6 de juny, de la forma establerta en les esmentades Ordres.
TERCER.- FACULTAR a les tinences d’alcaldia de les Àrees municipals per a definir les
mesures escaients que els corresponguin per raó de la matèria en compliment de les Ordres
SND/399/2020, de 9 de maig, SND/414/2020, de 16 de maig i SND/458/2020, de 30 de maig.
QUART.- Els responsables hauran de complir, en tot cas, totes les mesures regulades a les
Ordres SND/399/2020, de 9 de maig, SND/414/2020, de 16 de maig i SND/458/2020, de 30 de
maig que els resultin aplicables.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- 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.
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.

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
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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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