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DECRET

DECRET sobre modificacions en la prestació dels serveis essencials i
estratègics municipals, a partir del 27 d’abril de 2020.

Fets

 
I.- Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació
SARS-COV-2 (Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, i per tal de
complir amb les normes dictades per l'Estat central i la Generalitat de
Catalunya per contenir l'expansió, per Decret de l’Alcaldia nùm.2020-000394 de
16/03/2020 es va acordar, entre d’altres, la identificació dels serveis bàsics i
estratègics de necessària garantia per part de l’Ajuntament de Riudoms, així
com la seva prestació a la ciutadania.
 
II.- Posteriorment, i vist el RDL 10/2020 de 29 de març, que imposava una fase
de contenció reforçada obligant a quedar confinats en el seu domicili a tots els
treballadors, tret dels que prestaven serveis essencial, per Decret de l’Alcaldia
núm. 443/2020 d’1 d’abril, es va prorrogar la situació de mesures excepcionals
en relació a la prevenció del SARS-CoV-2 (coronavirus)   acordada pel Decret
indicat en l’apartat anterior, fins al 12 d’abril de 2020, o fins a la fi de l’estat d’
alarma, i es va acordar   la prestació dels serveis municipals declarats
essencials restringint en la mesura del possible el treball presencials dels
empleats públics  que els atenen. Això sens perjudici de l’obligació del personal
de l’Ajuntament d’estar localitzable i a disposició de la Corporació durant l’
horari de la jornada de treball i les guàrdies corresponents.
 
III.- Des d’aleshores, ha finalitzat la vigència temporal del RDL 10/2020 pel que
fa a suspensió de tota activitat econòmica tret dels serveis declarats bàsics o
essencials,   i per tant, es va reprendre a partir del 13 d’abril (del 14 a
Catalunya) l’activitat econòmica de determinats sectors, tornant a la situació de
confinament i nivell d’activitat econòmica previs, corresponents a la declaració
de l’estat d’alarma.
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IV.- El dia 22 d’abril es publica al BOE el RDL 15/2020, de 21 d’abril, de
mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i l’ocupació, i en l’
article 15 es prorroga durant dos mesos més   l’establert en els articles 5 del
RDL 7/2020, de 17 de març, que establia el caràcter preferent del teletreball, i
també de l’article 6 sobre mesures del pla “MECUITA” (per a la conciliació
laboral de treballadors amb deures de cura a adaptar o reduir la seva jornada
laboral ) 
 
V.- El Congrés del Diputats el 22.04.2020 ha validat la proposta del Govern de
la 3ª  pròrroga de l’estat d’alarma fins al dia 9.05.2020.
 
VI.- A l’Ajuntament de Riudoms, des de la declaració de l’estat d’alarma s’han
atès els serveis essencials i estratègics aplicant el teletreball en tots els àmbits
que admetien aquesta modalitat de prestació,   quedant únicament el treball
presencial per al membres de la Guàrdia Municipal i una part dels treballadors
de la brigada que garantien serveis també essencials per torns rotatoris de 3
persones amb jornada sencera, i 1 treballador per atendre el servei d’
enllumenat públic i abastiment d’aigua.
 
Degut el temps transcorregut – gairebé 6 setmanes – hi ha una part dels
serveis essencials com és la neteja viària, el manteniment de places i vials , el
nou servei de desinfecció de carrers i dels llocs públics on es produeix major
confluència de les persones, i tenint en compte que s’ha previst la sortida dels
infants a passejar a partir del diumenge 26 d’abril, l’equip de govern amb el
Coordinador dels Serveis Públics considera que cal intensificar la prestació de
determinats serveis a partir del dia 27.04.2020. 
 
Tanmateix, per atendre la demanda d’alguns veïns i veïnes, i seguint les noves
recomanacions de l’Agència Catalana de Residus es considera que cal reobrir
la deixalleria municipal que s’havia tancat.
 
Finalment, es considera necessari intensificar tasques de neteja d’instal·lacions
municipals en aquells espais on s’hi venen realitzant – puntualment – serveis
de manera presencial pels empleats/ades municipals, i en aquelles
instal·lacions i equipaments que actualment romanen tancats però que
igualment, i pel temps transcorregut, és necessària la seva neteja, i fer-hi
tasques de manteniment i posada al dia per estar en condicions de
funcionament quan s’autoritzi la seva reobertura.
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Fonaments de dret

I.- Legislació aplicable

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 o 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 adoptar en els centres de treball dependents de l’Administració
General de l’Estat amb motiu del Covid-19.
Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’
alarma declarat pel Reial Decret 464/2020, de 14 de març, pel que es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació sanitària ocasionada
pel COVID19 ( BOE 28.03.2020).
RDL 9/2020. Mesures extraordinàries en matèria d’ocupació.
Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís
retribuït recuperable per a les persones treballadores dels serveis no
essencials.
Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents
complementàries, de recolzament de l’economia i l’ocupació.

 
En raó dels anteriors Antecedents i Fonaments, a l’empara de la D.A. 1ª del RD
10/2020, de 29 de març, que habilita als ens locals a dictar instruccions i
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a.  

b.  
c.  

d.  

e.  
f.  

g.  
h.  

a.  

resolucions que siguin necessàries per regular la prestació de serveis dels
empleats públics, en l’àmbit d’aplicació del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el Text Refós de l’Empleat Públic, i en ús de les facultats
conferides per la vigent legislació de Règim Local, aquesta Alcaldia

En conseqüència, RESOLC:

PRIMER.- ACORDAR que es limiti la prestació dels serveis públics de l’
Ajuntament de Riudoms a aquells que siguin estrictament necessaris per a
garantir el funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics – essencials- i
que són els que es detallen a continuació:

Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, deixalleria (1) , neteja
viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueres, accés als
nuclis de població, jardineria i rec, manteniment, neteja i vigilància d’
instal·lacions municipals, manteniment i reparació d’avaries urgents en
vials i espais públics.
Seguretat i vigilància general (Guàrdia municipal).
Processos interns que garanteixin el mínim imprescindible operatiu de l’
organització que no es puguin desenvolupar amb teletreball.
Resolucions dels Òrgans de Govern necessàries per a donar compliment
al manteniment dels serveis mínims i el compliment de les normes de l’
Estat i de la Generalitat dictades en l’àmbit de les seves competències.
Sistemes i serveis informàtics.
Seu Electrònica. Registre general i atenció al públic, serveis mínims.
Registre Civil, serveis mínims.
La funció de Secretaria, Intervenció i Tresoreria.

 
(1) El servei de deixalleria es reobrirà al públic el dia 5 de maig de 2020, els
dies i en l’horari habitual de funcionament.
 
 
SEGON.-  Modificar l’apartat “Quart” del Decret de l’Alcaldia núm. 443/2020 d’1
d’abril, de la forma següent:
ACORDAR que la prestació de serveis declarats bàsics o estratègics es
realitzarà de manera prioritària, mitjançant sistemes no presencials i d’accés
remot, excepte els següents:

 Personal de serveis de la Brigada Municipal adscrits a la prestació dels
serveis bàsics i estratègics.
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Personal de serveis generals de la Brigada
Municipal

Els serveis generals de la brigada s’atendran de
dilluns a divendres en horari de matí i jornada contínua.
 
Es faran 2 grups de manera que cada empleat/ada
treballarà dies alterns.
 

Personal responsable de l’enllumenat públic i l’aigua
 
 

1 persona

Personal  en tasques ded’instal·lacions esportives
manteniment, neteja i posada al dia de les
instal·lacions.
 

3 persones de dilluns a divendres i horari de matí amb
jornada contínua

Personal de neteja d’equipaments i instal·lacions
municipals
 
 

Els empleats/ades adscrits a la neteja d'edificis i
equipaments municipals que no són centres educatius
que encara romanen tancats (ja sigui en la totalitat, o
en la part de la seva jornada que correspongui)
 

 
 

TERCER: Els treballadors/ores que no estan adscrits als serveis essencials
definits en l’apartat 5è del Decret 443/2020 d’1 d’abril, i que estan treballant
telemàticament, si requereixen la consulta puntual de documentació o de
material necessari per a desenvolupar la seva tasca, podran amb l’autorització
de l’Alcaldia o del Regidor de Recursos Humans, anar a les dependències del
seu lloc de treball de manera excepcional i pel temps necessari per a realitzar
les consultes o recavar el material.
 
QUART: L’ajuntament adoptarà totes les mesures necessàries per
salvaguardar la salut i la   seguretat dels treballadors/ores municipals que
realitzen les seves feines de manera presencial, establint la separació mínima
de 2 metres entre els llocs de treball, així com posant a la seva disposició un kit
de material de protecció. Així mateix, s’intensificarà la neteja de les
dependències, material, vehicles i d’altres equips on s’hi fan tasques de treball
presencial.
 
CINQUÈ: En tot allò que no s’ha vist modificat per la present resolució segueix
d’aplicació el que es va acordar per Decret de l’Alcaldia núm. 443/2020 d’1 d’
abril.
 
SIZÈ.- L’establiment de vigència inicial d’aquestes mesures és a partir del
dilluns dia 27 d’abril fins al dia 9 de maig de 2020, i restaran automàticament
prorrogades en cas que es prorroguin les mesures de l’estat d’alarma per part
de l’Estat.
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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

Sergi Pedret Llauradó,
Alcalde
A la data de signatura electrònica
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