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ANUNCI de rectificació
En la publicació de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Viladecans de data 23 de
març de 2020, mitjançant el qual es feia públic el decret d’alcaldia de mateixa data, en
relació amb les obres de promoció privada al municipi de Viladecans, s’ha advertit una
errada consistent en l’omissió del peu recurs pertinent, per la qual cosa es torna a
publicar el text íntegre de l’edicte:
“Es fa públic que l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Viladecans en data 23 de març
de 2020, ha dictat, entre d’altres, el següent decret:
PRIMER: DECLARAR la suspensió dels terminis d’inici i d’execució de les obres de
promoció privada establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el
termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin
adoptar, i en conseqüència NO S’AUTORITZA NOVES OBRES O TREBALLS QUE
NO HAGIN COMENÇAT, excepte aquelles imprescindibles i urgents per raó de
seguretat.
SEGON: ADVERTIR a les persones promotores d’obres, instal·lacions i construccions
que s’estiguin executant al terme municipal de Viladecans de la PROHIBICIÓ DE
L’EXECUCIÓ de les obres, instal·lacions i construccions, sempre i quan no puguin
garantir les mesures aprovades per l’Organització Mundial de la Salut, les autoritats
sanitàries estatals i autonòmiques en matèria de prevenció i protecció contra el
COVID-19, així com els requeriments imposats al Reial decret 463/2020, de 14 de
març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, les quals hauran de ser
implementades d’acord amb les instruccions que per al compliment de les mesures
dictades determinin la direcció d’obra i responsables de coordinació en matèria de
seguretat i salut.
TERCER: RECOMANAR la suspensió de totes les obres de promoció privada que
comportin desplaçaments per la via pública.
QUART: EXCLOURE de l'àmbit d'aplicació d'aquest decret les actuacions que calgui
dur a terme de manera urgent durant la vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de
març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març quan estiguin justificades
per motiu de seguretat de les persones.
CINQUÈ.- ADVERTIR a les persones promotores d’obres, instal·lacions i
construccions que s’estiguin executant al terme municipal de Viladecans que resta
prohibida la utilització del domini públic per a la realització de qualsevol tipus d’activitat
vinculada a l’execució de les obres de promoció privada.
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SISÈ.- PUBLICAR el present Decret al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
sense perjudici de la seva difusió al web municipal i a qualsevol altre mitjà idoni.
El present Decret entra en vigor en la mateixa data en que es dicta, sense perjudici de
la seva publicació posterior, i té vigència indefinida fins a la seva derogació, revisió o
modificació segons l’evolució de la situació epidemiològica, i d’acord amb les
instruccions o directrius de l’autoritat sanitària. En tot cas, estarà en vigor durant la
vigència de l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març, i les seves
possibles pròrrogues.”
Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar,
en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la publicació d’aquest
edicte, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius
de la província de Barcelona.
Previ a la via contenciosa podeu interposar recurs de reposició davant l'òrgan que ha
dictat l'acte, dins el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la publicació
d’aquest edicte.
No obstant, podeu interposar qualsevol altre si ho considereu convenient.
El que es publica pel vostre coneixement, indicant que de conformitat amb la
Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l'estat d'alarma, els terminis administratius per a la tramitació de procediments
i per a presentar els recursos corresponents queden suspesos i no es reprendrà el seu
còmput fins al moment en que perdi vigència el referit reial decret o les seves
possibles pròrrogues.
Viladecans, en la data de signatura electrònica
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