Identificació de l’expedient: Mesures per a la prevenció i el control del coronavirus
COVID19, expedient 1118/2020.
Fets

El mateix dia es publicà en el DOGC núm. 8082A la Resolució SLT/704/2020, d'11 de març,
dictada per la Consellera de Salut de de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'adopten
mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la
prevenció i el control de la infecció pel SARSCoV2.
2n. Durant els dies 12 i 13 de març de 2020 per part de l’Ajuntament de Martorell es van
adoptar diverses mesures relatives als serveis públics municipals i als empleats públics
encaminades a la prevenció i control del coronavirus COVID19
3r. El dia 13 de març de 2020 es publicà en el DOGC núm. 8084A la Resolució
SLT/720/2020, de 13 de març, dictada per la Consellera de Salut de de la Generalitat de
Catalunya, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de
la infecció pel SARSCoV2.
El mateix dia també es publicà en el DOGC núm. 8084B la Resolució SLT/737/2020, de 13
de març, dictada per la Consellera de Salut de de la Generalitat de Catalunya, per la qual
s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel
SARSCoV2.
4t. En el BOE núm. 67 de 14 de març de 2020 es va publicar el Reial Decret 463/2020, de
14 de març, pel qual es declara l’estat de alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada por el COVID19.
5è. Ateses aquestes circumstàncies, s’ha considerat, no només necessari, sinó també
imprescindible, per raons de salut pública i de responsabilitat ciutadana, dictar el present
decret en el qual es proposa limitar la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament de
Martorell i dels ens que en depenen (Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones
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El dia 11/03/2020 des de la conselleria de la Presidència de la Generalitat de Catalunya es
va comunicar a l’alcalde d’aquest Ajuntament que, arran dels casos de SAERCoV2
detectats a Catalunya, havíem passat de la fase de prealerta a la d’alerta del pla PROCICAT
per malalties emergents. Actualment estem a la fase d’emergència 1.
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1r. El dia 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COV19 com a pandèmia.
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de Martorell i Martorell Gestió del Sòl, Empresa Municipal, S.L.), a aquells estrictament
necessaris per garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics; així com
restringir la mobilitat del personal al servei de l’Ajuntament i ens que en depenen, sens
perjudici d’aquells desplaçaments que es considerin indispensables pel manteniment dels
serveis públics bàsics o estratègics.

I. El Pla d’Actuació PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles
emergents amb potencial alt risc, aprovat per Acord del Govern de la Generalitat, número
30, de 26 de febrer de 2010, i revisat per Acord del Govern 40/2020, de 3 de març, preveu
les actuacions pròpies de l’activació d’emergència 1, fase en la qual ens trobem, i detalla les
que aquest comporta.
II. L’article 6 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març estableix:
“Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la
gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el
marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de
alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5.”
Al seu torn, la Disposició addicional tercera, apartat 1, del mateix Reial Decret prescriu:
“1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará
en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas
del mismo.”
III. L’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
atribueix a l’alcalde, entre d’altres, la competència per adoptar personalment, i sota la seva
responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les
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Entenem com a serveis mínims el personal que haurà de romandre actiu, ja sigui de forma
presencial o no presencial, per atendre totes les necessitats que derivin de la prestació de
serveis bàsics o estratègics, la coordinació dels serveis i el lideratge davant una situació de
crisi de salut pública, que requereix d’un complex entramat de gestions, dins de l’Ajuntament
i en el municipi. Aquest personal no podrà gaudir de permisos, ni vacances durant la
vigència d’aquest decret.
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Entenem com a serveis bàsics o estratègics aquells que tenen com a objectiu cobrir les
necessitats de la ciutadania en allò referit a l’atenció social, a la cura de persones amb
dependència, la seguretat ciutadana, la prevenció de la salut i tots aquells que sense ser
d’atenció directa a les persones, són imprescindibles perquè el sistema funcioni amb les
garanties necessàries d’un correcte servei públic i per garantir els drets de la ciutadania.

mesures necessàries i adequades, donant compte de forma immediata al Ple.
I l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985 assigna a l’alcalde la prefectura superior de tot el personal.
En conseqüència,

Tercer. Tancar totes les dependències municipals, a partir del dilluns 16 de març de 2020,
garantint l’atenció en els serveis bàsics o estratègics, mitjançant sistemes alternatius al
presencial, com l’atenció telefònica o telemàtica, sempre que sigui possible.
Quart. Anul∙lar totes les cites prèvies de les oficines d’atenció ciutadana (OAC,OMIC, OLH i
OAU’s del Patronat), de l’oficina municipal d’escolarització, de serveis socials no urgents i
visites domiciliàries no urgents, oferint, en tots els casos, l’atenció per via telefònica i el
suport telemàtic.
Cinquè. Suspendre el registre d’entrada presencial.
Sisè. Tancar l’accés als parcs infantils, parcs públics, parc forestal de Can Cases i espais
de lleure per evitar l’afluència de grups de persones.
Setè. Establir que la prestació dels serveis declarats bàsics o estratègics tindran fixada una
assistència de personal mínima i, excepte els descrits als apartats i), j), l) m) n) i o) del punt
onzè, es realitzarà de manera prioritària, mitjançant sistemes no presencials i d’accés remot.
Vuitè. Dispensar del treball presencial a les persones al servei de l’Ajuntament de Martorell,
del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell i de Martorell Gestió
del Sòl, Empresa Municipal, S.L., llevat d’aquelles que han de cobrir assistència mínima i
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Segon. Restringir al màxim, en conseqüència amb l’apartat anterior, la mobilitat dels
càrrecs electes i del personal al servei de l’Ajuntament de Martorell, del Patronat municipal
de serveis d’atenció a les persones de Martorell i de Martorell Gestió del Sòl, Empresa
Municipal, S.L., sens perjudici dels desplaçaments d’aquelles persones que es considerin
indispensables pel manteniment dels serveis públics bàsics o estratègics.
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Primer. Limitar la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament de Martorell, del Patronat
municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell i de Martorell Gestió del Sòl,
Empresa Municipal, S.L. a aquells que siguin estrictament necessaris per garantir el
funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics.
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HE RESOLT

sigui impossible executarla de forma no presencial.

Onzè. Acordar que als efectes previstos als apartats anteriors, tindran caràcter de serveis
mínims, per garantir els serveis públics bàsics o estratègics, els següents:
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Desè. Suspendre per les raons abans assenyalades i atès que aquest decret tindrà efectes,
inicialment fins el 29 de març de 2020, si s’escau prorrogables, la convocatòria i la
celebració de les sessions següents:
 Sessió plenària ordinària corresponent al mes de març de 2020, que s’havia de
celebrar el dia 16 de març de 2020.
 Sessió ordinària de la junta de govern local, que s’havia de celebrar el dia 23 de març
de 2020.
 Sessió ordinària de la comissió de govern del Patronat, que s’havia de celebrar el 16
de març de 2020.
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Novè. Fixar l’obligació, per al personal dispensat de treball presencial, d’executar el treball
habitual per via telemàtica o similar quan sigui possible, i romandre disponible durant l’horari
habitual de la seva jornada de treball.
El personal en aquesta situació podrà ser requerit al treball presencial en cas d’emergència.
El personal que, per la naturalesa de les seves funcions, sigui impossible executarles per
via telemàtica, restarà a disposició de les necessitats de l’Ajuntament, durant el seu horari
habitual, per cobrir tasques d’iguals o similars característiques, dins de les prescripcions
establertes en aquest decret.

b) Intervenció.
La interventora municipal o persona delegada
2 persones de suport administratiu amb caràcter rotatori
c) Tresoreria
El tresorer municipal o persona delegada
1 persona de suport administratiu amb caràcter rotatori
d) Caps de departament o persones en qui deleguin.
e) Servei de Recursos Humans
El personal necessari per a la confecció de la nòmina i tràmits amb la seguretat
social 1 persona de suport administratiu amb caràcter rotatori
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a) Secretaria General:
El secretari o persona delegada
2 persones de suport administratiu amb caràcter rotatori

f)

Servei d’informàtica i TIC’s
Tot el personal tècnic

g) Servei de consergeria
El personal necessari per garantir l’accés, control i tancament dels edificis
municipals. El personal de suport de qualsevol equipament municipal resta a
disposició de les possibles necessitats de l’Ajuntament per a tasques pròpies del
lloc de treball, dins del seu horari habitual.

j)

Protecció civil
L’inspectorcap de la policia local de forma presencial
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i) Seguretat ciutadana
Tot el personal en actiu de tota la plantilla del cos de policia local, de forma
presencial en tots els casos, per la impossibilitat d’exercir les funcions policials
necessàries de forma no presencial, per cobrir de forma adequada la seguretat
ciutadana, l’atenció bàsica i les mesures d’urgència i emergència que es produeixin
durant la situació d’estat d’alerta i pandèmia. Aquest personal podrà prestar els
serveis en un nou quadrant, en torns de 12 hores, si s’escau, que s’adaptarà a les
necessitats de l’estat d’alarma, restant en suspens el calendari habitual, i en tot cas
com a serveis ordinaris a computar dins la jornada anual obligatòria.

DECRET

h) Premsa i comunicació
La coordinadora de Ràdio Martorell, el cap tècnic i l’equip de redacció amb els
torns habituals, o els que es puguin establir per raó de les circumstàncies.

l)

Serveis Socials
El coordinador de benestar social i tot el personal necessari, de forma presencial,
per garantir l’atenció bàsica a la ciutadania segons les mesures excepcionals i
recomanacions en relació als Serveis Bàsics d’Atenció Social, dictades per la
Direcció General de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.

m) Servei d’atenció telefònica i registre electrònic.
Dues persones de forma presencial i rotatòria.
n) Brigada municipal
Tot el personal en actiu, de forma presencial en tots els casos, per cobrir
necessitats d’iguals o similars característiques a les del seu lloc de treball, durant
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k) Prevenció de riscos
El cap de recursos humans o persona en qui delegui.

el seu horari habitual de la jornada.
o) Serveis tècnics.
1 arquitecte superior o enginyer superior, 1 arquitecte tècnic o enginyer tècnic, de
forma presencial i rotatòria, per cobrir els serveis bàsics relacionats amb
l’execució d’obres, la coordinació de seguretat i salut, i qualsevol eventualitat que
pugui esdevenir.
Dotzè. Aquest decret estarà en vigor des del dia 16 de març de 2020 fins al dia 29 de març
de 2020.

Dono fe
El secretari
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L’alcalde
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Martorell, document signat electrònicament al marge

Número: 2020-0345 Data: 15/03/2020

Tretzè. Notificar aquesta resolució als regidors i a les regidores integrants del ple, a tots els
empleats públics municipals i ferne difusió a la ciutadania per tots els mitjans possibles.

