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DECRET D'ALCALDIA NÚM. 33 DE MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES AMB
LA COVID-19, RELATIU A L'ADOPCIÓ DE NOVES MESURES PREVENTIVES I A DEIXAR
SENSE EFECTE ELS DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 8844/2020, DE 16 D'OCTUBRE,
NÚM.8964/2020, DE 20 D'OCTUBRE I NÚM. 9371/2020, DE 27 D'OCTUBRE.
ATÈS que des de l’inici de la pandèmia global provocada per la COVID-19 i així declarada per
l’OMS l’11 de març de 2020, les autoritats competents han dictat, en les diverses etapes de
l’estat d’alarma i durant la situació d’emergència sanitària, diverses mesures de prevenció i
control per tal de frenar la propagació de la malaltia.
ATÊS que davant l’aparició de nous brots epidemiològics i noves cadenes de transmissió
d’abast comunitari i en aplicació de l’article 55 k) de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut
pública, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha dictat la Resolució SLT 2546./2020, de 15
d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmica de COVID-19 al territori de Catalunya, que va estar
publicada al DOGC núm. 8248 de 16 d’octubre de 2020.
ATÈS que, amb la finalitat de donar degut compliment a la citada Resolució, per Decret
d’Alcaldia núm. 8844/2020, de 16 d’octubre es van adoptar diverses mesures preventives per
fer front a nous brots epidemiològics i noves cadenes de transmissió d’abast comunitari.
VISTA la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució
SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya, que va estar publicada al DOGC núm. 8250, de 20 d’octubre de 2020.
ATÈS que, amb la finalitat de donar degut compliment a la citada Resolució, per Decret
d’Alcaldia núm.8964/2020, de 20 d’octubre es van ampliar les mesures preventives adoptades
per Decret d’Alcaldia núm. 8844/2020, de 16 d’octubre en el sentit d’incloure la suspensió de
les activitats cíviques i comunitàries grupals de caràcter presencial realitzades en qualsevol
equipament municipal, ja sigui directament o mitjançant cessió a tercers.
VIST el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir
la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, que va estar publicat al BOE núm. 282,
de 25 d’octubre de 2020, amb una vigència fins les 00:00 hores del 9 de novembre de 2020,
sense perjudici de les pròrrogues que es podin establir. En relació a això, el 29 d’octubre de
2020 el Congrés dels Diputats va aprovar la pròrroga de l’estat d’alarma fins les 00:00 hores del
9 de maig de 2021
VISTA, així mateix la Resolució SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures
de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, publicada al DOGC núm. 8254, de 25
d’octubre de 2020, on, al seu apartat 2 i al paràgraf segon de l’apartat 3 s’estableix,
respectivament que “l’horari d’obertura al públic de les activitats de serveis i de comerç
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minorista i de restauració i de les activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i
esportives autoritzades d'acord amb la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, modificada
per la Resolució SLT/2568/ 2020, de 19 d'octubre, o, si escau, resolució que la substitueixi, és
el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar les 21.00 hores o les
22.00 hores en cas d'activitats culturals i espectacles públics i de l'activitat de prestació de
serveis de restauració a domicili, tret de les activitats de caràcter essencial establertes a l'annex
2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de
salut pública.” i que “Aquestes mesures, mentre sigui aplicable aquesta Resolució o, si escau,
la resolució que n'estableixi la pròrroga, deixen sense efecte en allò que fa referència a l'horari
de tancament de les activitats, els apartats 5, 8 i 10 de la Resolució SLT/2546/2020, de 15
d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, modificada per la
Resolució SLT/2568/ 2020, de 19 d'octubre.”
ATÈS que, amb la finalitat de donar degut compliment a les normatives anteriors, per Decret
d’Alcaldia núm. 9371/2020, de 27 d’octubre es va modificar una mesura i es va adoptar una
nova relativa a què l’horari d’obertura al públic de les instal·lacions i equipaments esportius
municipals serà el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar les 21:00
hores.
VIST, finalment, la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
VIST l’informe emès per l’Assessoria Jurídica el 30 d’octubre de 2020, de caràcter favorable.
VIST 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.
L’Alcaldia – Presidència, en exercici de la citada competència,
RESOL,
PRIMER.- ADOPTAR, des de la data d’aquest Decret i durant el termini de vigència de les
Resolucions SLT 2546./2020, de 15 d’octubre, SLT/2568/2020, de 19 d'octubre,
SLT/2620/2020, de 25 d'octubre i SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, incloent les seves possibles
pròrrogues, les mesures preventives següents:
1. Tancament d’equipaments, serveis i espais públics següents:
 Els recintes on es desenvolupen activitats culturals d’arts escèniques i musicals com ara
teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l’aire lliure (centres
culturals, Teatre Joventut, Escola Municipal de Música-Centre de les Arts, l’equipament
d’Innovació Social Torre Barrina i similars. L’Auditori Barradas, el Centre d’Art Tecla Sala
i la Fundació Arranz Bravo es tanquen llevat els espais destinats a exposicions).
 Les instal·lacions i equipaments esportius, llevat els centres de tecnificació i rendiment
esportius, els que acollin entrenaments i competició professional, estatal i internacional i
les activitats que, si s’escau, clarifiqui com a permeses el PROCICAT.
 A les 20:00 hores, els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils.
2. Suspensió de les activitats següents:
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 Les activitats de lleure infantil i juvenil i les activitats cíviques i comunitàries grupals de
caràcter presencial realitzades en qualsevol equipament municipal, ja sigui directament o
mitjançant cessió a tercers (centres o casals cívics o culturals, casals de gent gran,
hotels d’entitats i similars), llevat que es facin per mitjans electrònics.
Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i activitats d’intervenció
socioeducativa, lleure educatiu i d’educació en el lleure d’infants, adolescents i
programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d’intervenció social i
personals permeses per la Resolucions SLT 2546./2020, de 15 d’octubre, modificada per
la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d'octubre i SLT/2700/2020, de 29 d’octubre
(menjadors socials, perruqueria o podologia).
 La celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.
 Les activitats de restauració als locals i establiments de les instal·lacions i equipaments
municipals.
3. Limitacions:
 Es limita al 30% l’aforament dels mercats ambulants dels divendres a Bellvitge i “Los
Pajaritos” dels diumenges a La Florida, així com els recintes on es celebrin matrimonis
civils.
 Es limita al 33% l’aforament dels arxius, museus, sales d’exposicions (espais destinats a
exposicions del Centre d’Art Tecla Sala i de la Fundació Arranz Bravo) i centres de
creació i arts visuals municipals, sense que en cap cas es puguin organitzar en aquests
espais altres activitats culturals amb presència de públic.
 Es limita l’accés a les biblioteques municipals a la recollida i lliurament de documents
reservats per al préstec.
 Amb caràcter general, es limita l’horari d’obertura al públic de les activitats permeses a la
franja entre les 06:00 i les 21:00 hores, llevat les activitats culturals permeses que podran
obrir entre les 06:00 i les 22:00 hores.
4. Altres mesures:
 S’ajornen totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a L’Hospitalet de
Llobregat, llevat les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals,
que s’han de celebrar sense assistència de públic.
SEGON.- DEIXAR SENSE EFECTE, des de la data d’aquest Decret, els Decrets d’Alcaldia
núm. 8844/2020, de 16 d’octubre, núm. 8964/2020, de 20 d’octubre i núm. 9371/2020, de 27
d’octubre.
TERCER.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima difusió
mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, òrgans directius, caps de
serveis municipals i coordinadors de Districtes.
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SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la
representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals, S.A.
.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat
per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva
notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.
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