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DECRET
D'ALCALDIA
NÚM.
26
DE
MESURES
EXTRAORDINÀRIES
RELACIONADES AMB LA COVID-19, RELATIU A LA PRÒRROGA DE LA
SUSPENSIÓ, APROVADA PER DECRET D’ALCALDIA NÚM. 4192/2020, DE 30 DE
MARÇ, DEL RÈGIM SANCIONADOR PREVIST A L'ORDENANÇA REGULADORA DE
LA RESTRICCIÓ DE LA CIRCULACIÓ DE DETERMINATS VEHICLES A LA CIUTAT
DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, AMB L'OBJECTIU DE PRESERVAR I
MILLORAR LA QUALITAT DE L'AIRE.
VIST que per Decret d’Alcaldia núm. 4192/2020, de 30 de març, es va resoldre
suspendre, fins un mes després de l’aixecament de l’estat d’alarma declarat pel Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, el règim sancionador previst al Capítol 4 i la
disposició transitòria segona de l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de
determinats vehicles a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat amb l’objectiu de preservar
i millorar la qualitat de l’aire.
ATÈS que la situació d’estat d’alarma 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, raó per la qual
la suspensió resolta del citat Decret d’Alcaldia expirarà el 21 de juliol de 2020.
ATESA la incidència acumulada de contagis en aquest municipi des de l’1 fins 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), la
qual cosa va provocar que el Departament de Salut dictés 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, i
que aquest Ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 6549/2020, de 12 de juliol,
activés, des de l’11 de juliol de 2020, el Pla bàsic d’emergència municipal en fase
d’alerta, la qual cosa va ser avisada a la ciutadania a través del Ban de l’Alcaldia de 14
de juliol de 2020.
Vist l’informe emès per la directora del servei de l’Àrea de Convivència i Seguretat i el
20 de juliol de 2020, on es proposa una nova suspensió del citat règim sancionador.
L’Alcaldia-Presidència, en exercici de la citada competència,
RESOL,
PRIMER.- PRORROGAR, fins el 15 de setembre de 2020, la suspensió, aprovada per
Decret d’Alcaldia núm. 4192/2020, de 30 de març, del règim sancionador previst al
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Capítol 4 i la disposició transitòria segona de l’Ordenança relativa a la restricció de la
circulació de determinats vehicles a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.
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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