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DECRET D’ALCALDIA

Expedient: 123/2020/ALTTER
Procedència: Àrea Territorial

A Montcada i Reixac,

Arrel del Reial Decret 463/2010, de 14 de març mitjançant el qual es va declarar l’estat 
d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia de data 23 
de març de 2020 (Decret núm.2020/001071) es va resoldre:

PRIMER. Ordenar, amb caràcter general, l’aturada de totes les obres publiques i 
privades a la via publica del terme municipal.

SEGON. Declarar la suspensió dels terminis d’execució de les obres de promoció 
privada atorgades per l’Ajuntament durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i,en 
el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.

TERCER. Advertir a les persones promotores d’obres, instal·lacions i construccions 
que s’estiguin executant al terme municipal de Montcada i Reixac de la prohibició de 
l’execució de les obres, construccions i instal·lacions, sempre i quan no puguin garantir 
les mesures aprovades per l’Organització Mundial de la Salut, les autoritats estatals i 
autonòmiques així com els requeriments imposats al Reial Decret 463/2020.

QUART. Ordenar a les persones promotores d’obres, instal·lacions i construccions que 
en cas de suspendre els treballs que estiguessin executant al terme municipal, 
retirin,per raons de seguretat, els sacs de runa o contenidors que ocupin la via publica.

CINQUÈ. Recomanar la suspensió de totes les obres de promoció privada que 
comportin desplaçaments per la via pública.

La situació de la crisi sanitària que ha ocasionat la COVID-19 ha evolucionat cap una 
fase de menor restricció pel que fa a la mobilitat de les persones amb la conseqüent 
idoneïtat de represa gradual de l'execució de les obres publiques sempre sota la 
responsabilitat dels contractistes d’adopció de les mesures necessaries de seguretat i 
salut en el treball exigits durant l’estat d’alarma.

En aquest context es fa palesa la necessitat de reactivar els contractes d'obres que 
s’han vist afectats pel darrer Decret d’Alcaldia de data 23 de març de 2020. Declarats 
suspesos totalment o parcialment o que han vist afectat el seu desenvolupament 
normal com a conseqüència de les mesures derivades de la pandèmia de la COVID-
19.

De conformitat amb l’informe emès per la cap del Servei Jurídic de l’Àrea Territorial de 
data 8 de maig de 2020.  
Vista la proposta presentada.

Aquesta Alcaldia RESOL:

https://tramitsigestions.montcada.cat/validacio
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PRIMER. Aixecar l’aturada de totes les obres públiques i privades a la via publica del 
terme municipal sempre sota la responsabilitat dels contractistes d’adopció de les 
mesures necessaries de seguretat i salut en el treball exigibles durant l’estat d’alarma.

SEGON.Notificar a la Policia Local el present Decret als efectes de donar-ne estricte 
compliment.

TERCER. Publicar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, l'e-
Tauler i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  

Signat a Montcada i Reixac en la data que consta a l’encapçalament.

Ho mana i signa l’Alcaldia
Dono fe i prenc raó. Art.3.2 RD 128/2018
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