ÀREA DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
EXP.: 13/2020/C0226_LU

EDICTE
Es fa públic que, en data 26 de maig de 2020, l’Il∙lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de
Viladecans ha decretat el següent:
PRIMER.- DEROGAR els decrets d’alcaldia relatius al contingut de les obres de
promoció privada de les habilitacions municipals de qualsevol tipus, dictats a l’empara
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, i les
seves pròrrogues; així com de les Ordres del Ministeri de Sanitat que afectaven a les
referides obres. Els esmentats decrets d’alcadlia son els següents:
a) Decret d’alcaldia núm. 2020/2133 de data 23/03/2020
b) Decret d’alcaldia num. 2020/2467 de data 17/04/2020
c) Decret d’alcaldia núm. 2020/2739 de data 06/05/2020
SEGON.- FER CONSTAR que d’acord amb el que disposa l’article 9 del Real Decreto
537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, amb
efectes des del dia 1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius
d’inici i d’execució de les obres de promoció privada establerts a les habilitacins
municipals de qualsevol tipus que es van declarar suspesos per decret d’alcaldia núm.
2020/2133 de data 23/03/2020, seran reanudats.
TERCER.- AIXECAR la suspensió de tota classe d’obra de promoció privada que
suposi intervenció en edificis existents, establerta per la Orden SND/340/2020, de
12 de abril, por la por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con
obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el
COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad, d’acord amb el que
disposa la disposición adicional quinta de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo,
para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad, modificada per la Orden SND/440/2020, de
23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la
crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 en aplicación del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad.
No obstant l’anterior aixecament de la suspensió, en la realització de les esmentades
obres es garantirà en tot cas, per part del promotor de les obres, les mesures
adequades d’higiene i la distància mínima de seguretat entre persones de dos
metres.
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QUART.- 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.
CINQUÈ.- El present Decret entrarà en vigor en la mateixa data en que es dicta, sense
perjudici de la seva publicació posterior, i tindrà 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.
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.
Viladecans, en la data de signatura electrònica
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