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Número de resolució: 2020/3172
Data:

Núm. EXP: 12/2020/C00005

DEPARTAMENT: Departament d'Assessorament Juridic
OBJECTE:
DECRET DE L'ALCALDIA DE MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES
AMB LA COVID-19, RELATIU A LA SUSPENSIÓ D'ACTES PÚBLICS I DE FESTES
FINS EL 31 D’AGOST DE 2020.

DECRET

Atès el 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 pel COVID-19 i les
successives pròrrogues efectuades a través dels Reials decrets 476/2020, de 287 de
març, 487/2020, de 10 d'abril, 492/2020, de 24 d’abril; 514/2020, de 8 de maig, i
537/2020, de 22 de maig, dels que deriva un marc regulatori que ha adoptat tot un
seguit de mesures per garantir la salut i seguretat de la ciutadania per contenir la
progressió de la malaltia, entre les que s’inclou la limitació de la concentració a la via
pública i del seu ús per part de les persones.
Atès que l’article 6 del citat Reial Decret 463/2020, determina que cada administració
conserva les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària
dels seus serveis per tal d’adoptar les mesures que estimi adients en el marc de les
ordres dictades per l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma, sense
perjudici de les competències que s’atorga a las autoritats delegades.
Atès que l’aprovació del bloc normatiu estatal i autonòmic en matèria de contenció
de la COVID-19 impliquen l’adopció de mesures que afecten tant la circulació de
persones com la realització d’activitats lúdiques i socials, amb l’objectiu de protegir la
salut de les persones i prevenir l’expansió de la malaltia.
Atès 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.
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En l’àmbit de les competències atribuïdes
legislació sanitària.

per la normativa de règim local i la

DECRETO:

PRIMER.- SUSPENDRE amb caràcter general tots els actes institucionals públics, i
els actes, festes i concentracions a l’espai públic o instal·lacions municipals, incloses
les festes majors dels barris i revetlles, fins el dia 31 d’agost de 2020, sense perjudici
d’autoritzacions específiques quan es compleixin les mesures sanitàries, higièniques
i de seguretat dictades per les autoritats sanitària, de seguretat i protecció civil
dels àmbits estatal, autonòmic i municipal.
SEGON.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la
màxima difusió mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal, a la seu electrònica
i a les xarxes socials municipals 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 i a les
direccions de serveis municipals i gerències de les societats municipals i la Fundació
Ciutat de Viladecans.
Així ho mana i signa l’alcalde i el secretari general ho certifica.
Viladecans, a data de la signatura electrònica
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