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Ajuntament de Montornès del Vallès  
Av. de la Llibertat, 2 
08170 Montornès del Vallès 
 
 
 
Us comunico que l’alcalde en data 15 d’octubre de 2020 ha dictat la resolució 
següent: 
 
“DECRET 20200001002174. Com a conseqüència de l’evolució de la situació 
d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19, la Generalitat de 
Catalunya ha adoptat noves mesures urgents de limitació de l’activitat, del 
desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats àmbits 
territorials, per a fer front al risc de contagis. 
 
Aquestes mesures adoptades deixen sense efecte les establertes amb 
anterioritat, en tot allò que s’oposin. 
  
Les esmentades mesures de contenció, justificades per motius de salut pública 
a tota Catalunya, afecten a diversos àmbits amb caràcter obligatori. Un d’ells és 
en el d’establiments i locals dedicats a la restauració i hoteleria i 
conseqüentment les terrasses dels mateixos i suposa la suspensió de les 
activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, a partir de les 
00.00 hores del divendres dia 16 d’octubre de 2020 (és a dir, la nit de dijous a 
divendres) i per un període de quinze dies, a l’espera de la publicació oficial de 
la resolució de la Generalitat de Catalunya que recull aquestes mesures. 
Aquests locals només poden atendre exclusivament serveis de lliurament a 
domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia.  
 
D’acord amb les competències que m’atorga el decret 20190001001305, de 17 
de juny, RESOLC:  
 
Primer. Informar als titulars dels establiments  dedicats a la restauració que 
s’ha de suspendre l’activitat de bars i restaurants així com les terrasses dels 
mateixos, procedint al seu tancament durant 15 dies, a partir de les 00.00 hores 
del divendres dia 16 d’octubre de 2020 (és a dir, la nit de dijous a divendres), a 
l’espera de la publicació oficial de la resolució de la Generalitat de Catalunya 
que recull aquestes mesures.  
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Segon. Informar que poden estar oberts els establiments que serveixin 
exclusivament menjar a domicili o recollida al propi establiment amb cita prèvia. 
 
Tercer. Comunicar que l’Ajuntament efectuarà controls municipals per vetllar 
pel compliment de totes les mesures i en cas d’incompliment de qualsevol de 
les condicions o mesures establertes, l’Ajuntament pot sancionar i/o revocar 
l’autorització. 
 
Quart. Comunicar als titulars dels establiments que les mateixes mesures 
adoptades obliguen a la Policia Local a fer un seguiment i avaluació 
quantitativa i qualitativa de les mesures adoptades i de les incidències 
rellevants que puguin produir-se i remetre diàriament un informe al Grup 
d’Ordre del Pla d’Actuació del PROCICAT per malalties emergents amb les 
novetats més importants en relació al nombre de locals tancats, nombre d’actes 
de denúncia a locals i qualsevol altre incident rellevant. 
 
Cinquè. Comunicar aquesta resolució als titulars dels establiments de 
restauració, i a la Policia Local, al servei de Premsa i al departament de Salut 
de l’Ajuntament als efectes adients.” 
 
La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes adients, fent-vos saber 
que contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà 
interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha 
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció 
d’aquesta notificació.  
 
Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé 
directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
recepció de la notificació corresponent. 
 
En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci 
administratiu – silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de 
la data de la seva interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució – el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició 
s’entengui desestimat.  
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