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Número de resolució: 2020/2542
Data:

Núm. EXP: 9/2020/C00005

DEPARTAMENT: Departament d'Assessorament Juridic
OBJECTE:
ADOPCIÓ DE MESURES PREVENTIVES DAVANT DE LA PROPAGACIÓ DEL
CORONAVIRUS (COVID 19) A LA CIUTAT DE VILADECANS.
AIXECAMENT
SUSPENSIÓ OBRES PÚBLIQUES.

DECRET
Atesa la voluntat de l’ajuntament de Viladecans de combatre la propagació del COVID-19,
donant continuïtat, en allò que sigui possible, a l’activitat econòmica i als serveis públics,
sempre que restin garantides les condicions de seguretat de les persones treballadores i la
ciutadania.
Atesa la normativa adoptada pel Ministeri de Sanitat, es considera convenient aixecar la
suspensió de les obres publiques a la ciutat de Viladecans, en els casos en que es
compleixin les següents condicions:
-

-

Que en l’espai d’execució no es trobin persones no relacionades amb l’activitat
d’execució de l’obra, de forma permanent o temporal, o en les que es produeixin
interferències amb l’activitat d’execució de l’obra i el moviment de persones
treballadores o trasllat de materials.
Que siguin adoptades les mesures necessàries per sectoritzar les zones per evitar
interferències amb persones no relacionades amb l’activitat de l’obra.

Atès que resten permesos els treballs i obres puntuals que es realitzin amb la finalitat de
realitzar reparacions urgents d’instal·lacions i avaries.
En l’àmbit de les competències atribuïdes per la normativa de règim local i la legislació
sanitària.
DECRETO:
PRIMER.- AIXECAR la suspensió de les obres públiques a la ciutat de Viladecans, i
ordenar la represa de les prestacions de totes les obres públiques suspeses per Decret de
l’Alcaldia de data 15 de març de 2020, respectant, en tot cas, les mesures establertes per
l’Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, per la qual se suspenen determinades activitats
relacionades amb obres d'intervenció en edificis existents en les quals existeixi risc de
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contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat, i aquelles
altres establertes pel Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.
SEGON.- El present decret tindrà efecte des de la data de la seva adopció, sense perjudici
de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Fer difusió de les mesures anteriors a bastament en els mitjans de comunicació
municipals, les xarxes socials, els departaments i personal.
Així ho mana i signa l’alcalde i el secretari general ho certifica.
Viladecans, a data de la signatura electrònica

Alcalde-President
Ajuntament de Viladecans
CARLES RUIZ NOVELLA
22/04/2020 18:50:24

Secretari general
MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ
Ajuntament de Viladecans
22/04/2020 15:35:57
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