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Número de resolució: 2020/4563
Data:

Núm. EXP: 17/2020/C00005

DEPARTAMENT: Departament d'Assessorament Juridic
OBJECTE:
SEGONA AMPLIACIÓ PROLONGACIÓ DE L’HORARI D’ESTIU A BARS I
RESTAURANTS FINS EL 17 D’OCTUBRE DE 2020 PER PALIAR ELS EFECTES
ECONÒMICS DERIVATS DE LA COVID-19.

DECRET
1.- Atès que les condicions d’instal·lació de terrasses a la via pública per activitats de
restauració fixen un horari mínim des del dia 16 de Setembre al 14 de Juny, que estableix el
tancament de l’activitat a les 23:00 hores tots els dies de la setmana.
2.- Atès que l’horari d’estiu, previst entre el 15 de Juny i el 15 de Setembre preveu l’obertura
de Diumenge a Dijous fins a les 24:00 hores i Divendres, Dissabtes i vigílies de festius fins a
la 01:00 hores de la matinada.
3.- Atès que per Decret de l’Alcaldia es va autoritzar excepcionalment la prolongació de
l’horari d’estiu de bars i restaurants de la ciutat durant el període 15 de Setembre a 30 de
Setembre de 2020.
4.- Atès l’informe de la direcció de serveis d’Empresa i Innovació, en el que es proposa la
prolongació de l’horari d’estiu de bars i restaurants fins el dia 17 d’octubre de 2020 als
efectes d’afavorir econòmicament al sector, amb compliment de les normatives de seguretat
i prevenció sanitària dictades pel PROCICAT.
Per tot allò exposat anteriorment, en ús de les competències atribuïdes per la normativa de
règim local,
DECRETO:
PRIMER.- AUTORITZAR EXCEPCIONALMENT la prolongació de l’horari d’estiu de bars i
restaurants de la ciutat de Viladecans, durant el període 2 d’octubre de 2020 a 17 d’octubre
de 2020, ambdós inclosos: de Diumenge a Dijous fins a les 23:00 hores i Divendres,
Dissabtes i vigílies de festius fins a la 00:00 hores de la matinada.
Aquesta autorització excepcional quedarà condicionada al compliment de la normativa de
seguretat i prevenció sanitària i a les limitacions que se’n poguessin derivar.
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SEGON.- EFECTES. El present decret tindrà efecte des del dia 2 d’octubre de 2020, sense
perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- PUBLICAR aquesta resolució per a comú coneixement de la ciutadania i dels
titulars d’establiments afectats i donar-ne trasllat a la Policia Local perquè vetlli pel seu
compliment.
QUART.- TRASLLADAR aquesta resolució al departament competent en matèria de
comerç d’aquest ajuntament.
CINQUÈ.- DONAR PUBLICITAT d’aquest decret en el web municipal així com en el portal
de la transparència, per al seu coneixement general.
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
05/10/2020 14:58:57

Secretari general
MIGUEL ANGEL GARCIA GOMEZ
Ajuntament de Viladecans
05/10/2020 13:01:37
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