DECRET D’ALCALDIA
1. Fets:
1. El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 planteja una sèrie de
mesures que restringeixen la llibertat circulatòria dels ciutadans i ciutadanes.

3. Segons l’article 6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, manté per cada
Administració la competència que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària
dels seus serveis per a adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les
ordres directes de l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma i sense perjudici
d’allò establert als articles 4 i 5 de l’esmentat Reial Decret.
4. La disposició addicional quarta del Reial decret 463/2020, de 14 de març, preveu
que els terminis de caducitat de les accions i drets resten suspesos durant el termini
de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin
adoptar; i que aquesta previsió es pot considerar aplicable als terminis d'execució de
les obres emparades en les habilitacions municipals corresponents.
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2. L’Organització Mundial de la Salut i les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques
han establert mesures de protecció bàsiques per evitar la propagació per contagi
consistents en la separació entre persones, higiene, restriccions en els desplaçaments
i d'altres que incideixen en tots els aspectes de l'activitat econòmica.
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5. Els decrets de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Calaf núm. 2020-0145, de 12 de març i
el núm. 2020-0151, de 16 de març, estableixen mesures preventives, de protecció i
organitzatives amb motiu del virus COVID-19 durant el període de vigència de la
declaració d’alarma, amb l’objectiu de combatre la propagació del COVID-19.
6. Els articles 55 i concordants de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública
atribueixen competències en aquest àmbit. A més, l’ajuntament és competent en
intervenció en matèria d’obres, construccions i instal·lacions per l'article 14 del text
refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya i l'article 12 del Decret 64/2014, de 13 de
maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
2. Fonaments de dret:
Primer. Legislació aplicable
- 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
- Pla d’Actuació PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles
emergents amb potencial alt risc, aprovat per Acord de Govern de la Generalitat,
número 30, de 26 de febrer de 2010 i la normativa posterior fins a la declaració de
l’estat d’alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020 referit anteriorment.
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Assumpte: Suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció privada
establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència
de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar
Tràmit: Resolució

- Article 21.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
que atribueix a l’alcalde la competència per adoptar personalment i sota la seva
responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les
mesures necessàries i adequades, donant compte de forma immediata al Ple.
Segon. Òrgan competent.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcaldessa d’acord amb
l’article 21.1 q) de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’article 53.1 r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de règim local de Catalunya.
Per tot això,

SEGON. ADVERTIR a les persones promotores d’obres, instal·lacions i construccions
que s’estiguin executant al terme municipal de Calaf de la PROHIBICIÓ de l’execució
de les obres, instal·lacions i construccions, sempre i quan no puguin garantir les
mesures aprovades per l’Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries
estatals i autonòmiques i l'Agència de Salut Pública en matèria de prevenció i
protecció contra el COVID19, així com els requeriments imposats al Reial decret
463/2020.
TERCER. PUBLICAR la present resolució a la seu electrònica municipal i fer-ne difusió
a través dels mitjans habituals de l’Ajuntament.
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PRIMER. DECLARAR la suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció
privada establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de
vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.
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RESOLC

CINQUÈ. DETERMINAR que contra la present resolució, que exhaureix la via
administrativa, hom pot presentar recurs contenciós administratiu davant els jutjats
d’aquest ordre de Barcelona en el termini de dos mesos, el còmput del qual s’iniciarà
l’endemà de la data en què perdi vigència el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 o,
en el seu cas, les pròrrogues del mateix, d’acord amb la disposició addicional segona
de l’esmentat RD; sens perjudici de la possibilitat d’interposar prèviament recurs
potestatiu de reposició davant l’òrgan que ha dictat la Resolució en el termini d’un mes
a comptar, igualment, des de l’endemà de la data en què perdi vigència el RD
463/2020, de 14 de març o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix de conformitat
amb les previsions de la disposició addicional tercera del mateix.
Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde.

En dono fe,
El secretari interventor.
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QUART. DONAR COMPTE de la present Resolució al Ple de la Corporació en la
propera sessió ordinària que se celebri.

