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Expedient: 4309820002-2020-0000091
Òrgan competent: Alcalde

DECRET

Resolució de noves mesures excepcionals en relació a la prevenció del
SARSCoV-2 (coronavirus)

Fets

PRIMER.- Aquest Ajuntament va dictar en data 16 de març de 2020 la
Resolució d’Alcaldia núm.2020/60 per la que, entre d’altres, es va resoldre:
 

Aprovar i activar en el municipi el Pla de Contingència Municipal contra el
COVID-19, amb l’objectiu d’establir mecanismes per garantir els serveis
bàsics i essencials per a la població, en el benentès que aquest Pla no és
de mesures sanitàries, sinó de garantia de serveis, concretades en les
recollides en els punts resolutius següents, sense perjudici que aquestes
mesures puguin ser actualitzades, reforçades o modificades, i sense
perjudici de les directament derivades de l’aplicació del Reial Decret 463
/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma.
Identificar els serveis bàsics i estratègics de necessària garantia per part
d’aquest Ajuntament:

 

Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària,
abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de
població, pavimentació i conservació de les vies públiques i control
d'aliments i begudes.
Seguretat i vigilància general (Agutzil).
Processos interns que garanteixin el mínim imprescindible operatiu de l’
organització.
Resolucions dels Òrgans de Govern.
Sistemes i serveis informàtics.
Seu Electrònica.
Registre general..
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El tancament, fins que el canvi de circumstàncies permetin la seva
reobertura a l’ús públic i veïnal, de tots els equipaments municipals de
tipus cultural, museístic, expositiu, esportiu, educatiu o associatiu.
Determinar que, amb caràcter general, no hi haurà atenció directa al
públic a la seu de l’Ajuntament, la qual serà preferentment telefònica i
electrònica en tot allò que sigui possible, i només excepcionalment s’
efectuaran tràmits urgents, respectant sempre les mesures de seguretat
establertes. 
La dispensació al personal, llevat de l’adscrit de forma directa als serveis i
unitats declarats bàsics i estratègics de necessària garantia, de presència
a les dependències i oficines municipals a partir del dia 16 de març de
2020 i fins el canvi de circumstàncies permetin la presència en condicions
de seguretat per a la salut personal i col·lectiva. No obstant això, tot el
personal dispensat haurà d’estar localitzable i disponible durant l’horari de
la jornada normal i ordinària de treball, o l’especial en el seu cas
aplicable, i haurà de realitzar les tasques de teletreball que pugui
desenvolupar des del seu domicili o que li puguin ser assignades, sense
perjudici que en qualsevol moment pot ser requerit perquè presti serveis
al seu centre de treball i les circumstàncies així ho requereixin.
Determinar que cada regidor/a amb competències delegades haurà d’
identificar i facilitar el nom de les persones que hauran de tenir habilitat l’
accés remot des dels seus domicilis per tal de garantir els anomenats
processos crítics de gestió i realitzar les adequacions tècniques
necessàries en els equips informàtics personals o corporatius.
Determinar que tot el personal adscrit a la Brigada d’Obres i Serveis
estarà en situació de retén.

 
SEGON.- En la Resolució indicada es va regular que l’establiment de vigència
inicial d’aquestes mesures era fins al 30 de març de 2020, tot i que podrien ser
prorrogades o modificades, segons l'evolució que tingués la pandèmia
provocada pel Covid-19, que és el que motiva l’aprovació d’aquest nou Decret.
 
TERCER.- En aquest sentit, des que es va iniciar la situació de crisi sanitària, i 
amb major intensitat des que es va declarar l’estat d’alarma pel Reial decret 463
/2020, de 14 de març tant el Govern de l’Estat com de la Generalitat han dictat, 
un seguit de normes adreçades a contenir la pandèmia provocada pel Covid-19.
 
La situació de contagi i de víctimes actual, especialment de les més
vulnerables, i la necessitat de garantir la prestació dels serveis sanitaris i
socials que es consideren essencials, així com, de vetllar per la ciutadania en
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general, han derivat en l’aprovació en el Consell de Ministres extraordinari de
29 de març de 2020 del Reial decret-llei 10/2020, de 29 de març, pel que es
regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per
compte aliena que no prestin serveis essencials (RDL 10/2020), amb la finalitat
de reduir la mobilitat de la població en el context de lluita contra el COVID-19.
 
Les noves mesures adoptades en aquest RDL 10/2020 consisteixen,
bàsicament, en reduir al mínim l’activitat laboral que suposi mobilitat, llevat d’
aquells sectors considerats essencials i que es delimiten a l’annex, per la qual
cosa es regula un permís retribuït, recuperable i obligatori per a tot el personal
que treballi per compte aliena, incloses les empreses o entitats del sector
públic, l’activitat de les quals no hagi estat paralitzada com a conseqüència de
la declaració de l’estat d’alarma.
 
El permís és limitat en el temps, entre els dies 30 de març i 9 d’abril de 2020,
ambdós inclosos, i la recuperació de les hores serà pactada per les parts un
cop finalitzi l’estat d’alarma, segons estableix el propi RDL 10/2020. Això
suposa que les persones amb aquest permís tenen dret a la retribució que els
hagués pertocat d’estar prestant serveis de forma ordinària.
 
Aquest Reial decret-llei va ser publicat en el BOE el mateix dia 29 de març i
està en vigor des d’aquesta data.
 
QUART.-  L’art. 1.2 del RDL 10/2020 estableix les següents excepcions de l’
àmbit d’aplicació:
 

Les persones treballadores que prestin serveis en els sectors qualificats
com a essencials en l’annex del Reial decret-llei (...)

Les persones treballadores que es trobin de baixa per incapacitat
temporal o el contracte de les quals estigui suspès per altres causes
legalment previstes.
Les persones treballadores que puguin seguir desenvolupant la seva
activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitat
no presencials de prestació de serveis.

 
CINQUÈ.-   La disposició addicional primera del RDL 10/2020 disposa que els
òrgans competents de les entitats locals resten habilitats per a dictar les
instruccions i resolucions necessàries per regular la prestació de serveis dels
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empleats públics inclosos en l’àmbit d’aplicació del Reial decret legislatiu 5
/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic, amb l’objecte de mantenir el funcionament dels
serveis públics que es considerin essencials.

Fonaments de dret

Article 21.1. k), m) i e) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Règim Local.
Articles 53.1.k), m) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
quals s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya,
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma
per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,
Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’ alarma, excepció i setge,
Articles 1 i 3 de la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures
especials en matèria de salut pública,
Article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya en relació
amb l’article 66.3.h) i l’article 144.c) 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,
I n s t r u c c i ó 3 /2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de
protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’
Administració de la Generalitat amb motiu del coronavirus,
Resolució de la Secretaria d’Estat de Política Territorial i funció pública de
mesures a adiptar en els centres de treball dependents de l’Administració
General de l’Estat amb motiu del Covid-19.
Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís
retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que
no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població
en el context de la lluita contra el COVID-19.

En conseqüència, RESOLC:

PRIMER.-  Identificar els serveis públics que es consideren essencials per part
d’aquest Ajuntament, la prestació dels quals ha de restar garantida en els
termes del RDL 10/2020:
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Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària,
abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de
població, pavimentació i conservació de les vies públiques i control
d'aliments i begudes.
Seguretat i vigilància general (Agutzil).
Processos interns que garanteixin el mínim imprescindible operatiu de l’
organització.
La funció de Secretaria-Intervenció i de Tresoreria. 
Resolucions dels Òrgans de Govern.
Sistemes i serveis informàtics.
Seu Electrònica.
Registre general.

 
Aquests serveis responen al que estableix l’art. 18 del Reial decret 463/2020 de
14 de març i a l’art. 2.a) de la Llei 8/2011, de 28 d’abril, per la que es regulen
mesures per protegir les infraestructures crítiques, per remissió de l’apartat 1
de l’annex del RDL 20/2020, que defineix el servei essencial com aquell
necessari pel manteniment de les funcions socials bàsiques, la seguretat, la
salut, el benestar social i econòmic dels ciutadans o l’eficaç funcionament de
les Administracions Públiques
 
SEGON.- Identificar les persones empleades públiques d’aquest Ajuntament
que poden seguir desenvolupant durant l’estat d’alarma la seva activitat amb
normalitat mitjançant teletreball o qualsevol   de les modalitats no presencials
de prestació de serveis, amb independència que estiguin o no adscrites a
serveis essencials indicats en l’apartat anterior:
 
-Jordi Mercadé Virgili 
-Cristina Antolín Villanueva
 
TERCER.- Identificar les persones empleades públiques d’aquest Ajuntament
que, durant el període establert en el RDL 10/2020, del 30 de març al 9 d’abril
de 2020, ambdós inclosos, han de seguir desenvolupant la seva activitat de
forma presencial, totalment o parcialment, per estar adscrites a algun dels
serveis considerats essencials en l’apartat Primer d’aquesta Resolució i
resultar impossible la seva prestació total per qualsevol modalitat de treball a
distància:
 
EMPLEAT/ADA PÚBLIC  PRESTACIÓ PRESENCIAL (total/parcial)

Peó de serveis Total
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Auxiliar Administrativa Total

Administrativa Total

 
La prestació d’aquests serveis haurà de respectar les previsions generals de
protecció de la salut de les persones treballadores de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals.
 
QUART.- Establir que la resta de persones empleades públiques en actiu de l’
Ajuntament gaudirà d’un permís obligatori retribuït i recuperable, al no estar
adscrites a cap dels serveis essencials indicats en l’apartat primer, amb les
següents excepcions:
 

El personal identificat en l’apartat Segon d’aquesta Resolució que seguirà
desenvolupant la seva activitat amb normalitat per modalitats no
presencials.
El personal que es trobi en situació de baixa per incapacitat temporal o el
contracte dels quals estigui suspès per altres causes legalment previstes.

Les hores corresponents al permís indicat en l’apartat anterior s’CINQUÈ.- 
hauran de recuperar en el termini comprès entre la finalització de l’estat d’
alarma derivat de la crisi sanitària provocada pel COVID-19 i el 31 de
desembre de 2020.
 
La forma de recuperació serà objecte de negociació col·lectiva en els àmbits de
negociació corresponents i en els termes establerts en el RLD 10/2020, amb
subjecció als principis de legalitat, cobertura pressupostària, obligatorietat,
bona fe negocial, publicitat i transparència en els termes de l’art. 33 del Reial
decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 
SISÈ.- Aquest Decret modifica el Decret de data 16 de març en tot el que el
contradigui.
 
SETÈ.- L’establiment de vigència inicial d’aquestes mesures és fins el 8 d’abril
de 2020, segons disposa el RDL 10/2020, i restaran automàticament
prorrogades en cas que es prorroguin les mesures per part de l’Estat.
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VUITÈ.-  Publicar a la seu electrònica de l’Ajuntament els serveis declarats
essencials i procedir a la seva difusió a través de les diferents xarxes de
comunicació municipals.
 
NOVE.-  Comunicar el present Decret a tots els regidors/les regidores de la
Corporació, Unitats i Serveis.
 
DESÈ.-   Notificar aquest Decret als empleats públics en actiu d’aquest
Ajuntament i a les empreses contractistes afectades per la declaració de
serveis essencials establerta en l’apartat Primer.
 
ONZÈ.- Donar compte al Ple en la primera Sessió Ordinària que es celebri.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
de l'endemà de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de
l'endemà de la seva notificació

L'Alcalde.
Jordi Sànchez Gatell
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