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Suspensió execució obres públiques i privades en el municipi de Sant Boi de Llobregat.
Número d'expedient N801/U860/2020/000004

RELACIÓ DE FETS I FONAMENTS JURÍDICS
El Reial decret 463/2020, de 14 de març, va declarar l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19 i va recollir tot un seguit de mesures a tenir en compte. L’Organització Mundial de la Salut,
les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques, i també aquest Ajuntament, hem adoptat 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.
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.
L’article 2 del Decret-llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i
gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, estableix que els
òrgans competents dels ens locals de Catalunya podran dictar normes o actes administratius de suspensió de
l'execució de contractes, en els mateixos termes i per a les mateixes circumstàncies que s'estableixen a l'article 1 del
mateix
Amb l’objectiu de contribuir a la disminució de l’activitat a la ciutat, per combatre la propagació del COVID-19, es
considera convenient suspendre les obres públiques en la ciutat durant el període de vigència de la declaració de
l’estat d’alarma, sens perjudici de la continuïtat d’aquells treballs necessaris per mantenir les condicions de seguretat
de les persones, materials i espai públic.
Amb aquest objectiu es considera convenient també un pronunciament sobre l’execució de les obres privades per tal
de clarificar l’actual règim jurídic i per garantir les mesures de prevenció i protecció contra el COVID-19 imposades
tant per l’Organització Mundial de la Salut com pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma.
L’actuació de l’Ajuntament en relació a les obres privades es fonamenta en les competències en matèria de salut
pública, en virtut dels articles 55 i concordants de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, així com les
competències en matèria d’intervenció en obres, construccions i instal·lacions que li atribueixen l’article 14 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el 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.
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Vista la revisió de conformitat de la intervenció municipal de data 26/03/2020

D'acord amb les facultats i les competències conferides a l'alcaldia per l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya;
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RESOLC
PRIMER: Suspendre l’execució de totes les obres públiques municipals a la ciutat de Sant Boi de Llobregat, a
excepció d’aquelles que consisteixin en treballs necessaris per mantenir les condicions de seguretat de les persones,
materials i espai públic, i també d’aquelles obres públiques que puguin ser considerades essencials i que la seva
suspensió comportaria perjudicis de molt difícil reparació, sempre i quan per part de les empreses contractistes es
garanteixi l’adopció de les mesures de seguretat del personal per a prevenir el contagi del coronavirus COVID-19.
Aquesta suspensió té efectes des del dia 14 de març d’enguany i durant el període de vigència de la declaració de
l’estat d’alarma per la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Els efectes de la suspensió seran els recollits a l'article 34 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, així com
qualsevol altre que es derivi de normes dictades com a conseqüència de l'estat d'alarma.
SEGON: Fer constar que de conformitat amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat
d’alarma, els terminis d’execució de les obres de promoció privada establerts a les habilitacions municipals de
qualsevol tipus que es realitzin al municipi de Sant Boi de Llobregat es troben suspesos durant el termini de vigència
de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar, en els termes establerts a la disposició
addicional quarta.
TERCER: Fer l’advertiment als promotors d’obres, instal·lacions i construccions no municipals al terme municipal de
Sant Boi de Llobregat que resulta preceptiu garantir, per part de les persones responsables de la seguretat i salut de
l’obra, el compliment dels requeriments imposats a l’esmentat Reial decret 463/2020, així com les mesures aprovades
per l’Organització Mundial de la Salut, i per les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques en matèria de prevenció i
protecció contra el COVID-19, amb especial atenció a aquelles amb incidència a la via pública. A aquests efectes
s’hauran d’observar les instruccions que per al compliment de les mesures dictades hauran de donar tant a la
Direcció Facultativa com al/la coordinador/a en matèria de seguretat i salut en ordre a autoritzar la continuïtat de
l’obra. En conseqüència, mentre no s’acrediti aquest compliment, s’han de paralitzar els treballs i abstenir-se de fer ús
del domini públic per a la realització de qualsevol tipus d’activitat vinculada.
QUART: Recomanar la suspensió de totes les obres de promoció no municipal que comportin desplaçaments per la
via pública.
CINQUÈ: Excloure de l'àmbit d'aplicació d'aquest decret les actuacions que calgui dur a terme de manera urgent
durant la vigència del Reial decret 463/2020, per la prestació de serveis públics i de subministrament i les que
estiguin justificades per motius de salubritat i seguretat de les persones.
SISÈ: Publicar aquesta resolució a la pàgina web de l’Ajuntament i fer-ne la màxima difusió als efectes legals
oportuns i de coneixement general.
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Signat electrònicament:
Lluïsa Moret i Sabido
Alcaldessa
Data: 26/03/2020
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