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BAN
Per la present, es posa en coneixement de la població, el següent BAN que reprodueix el decret
adoptat, per al seu compliment.
RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Porrera. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 9D8ACC8FE80D49B2895330D00D7ED302 i data d'emissió 03/04/2020 a les 13:32:20

PRÒRROGA I NOVES MESURES EXCEPCIONALS EN RELACIÓ A LA PREVENCIÓ DEL
SARS-COV-2 (CORONAVIRUS COVID – 19)
ANTECEDENTS
1. A finals de desembre de 2019, al ciutat xinesa de Wuhan (Hubei) es va declarar un brot de
pneumònia identificada com a virus corona, i tractat per la comunitat científica com a
SARS-CoV-2 (Covid – 19).
2. La ràpida expansió del brot va provocar que l’11 de març de 2020, el Director General de
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) declarés l’epidèmia com a pandèmia global.
3. Per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de
la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE, núm. 67, de 14 de març).
4. En aquest marc de situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARSCOV-2 (Covid – 19), i per tal de complir amb les normes dictades per l'Estat central i la
Generalitat de Catalunya, així com pel Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública
de la Generalitat de Catalunya, aquesta Alcaldia va dictar Resolució 2020-0000034, de
data 16 de març, per la qual s’adoptaven mesures en relació al personal, l’activitat
administrativa, l’organització del treball, sessions d’òrgans col·legiats, termes i terminis per
a la tramitació des procediments, i els serveis i dependències municipals, amb una
vigència inicial de fins el 30 de març de 2020.
5. Per nou Reial Decret 476/2020, de 27 de març (BOE núm. 86, de 28 de març), es prorroga
l’estat d’alarma declarat per l’anterior, amb una nova vigència de fins l’11 d’abril de 2020
inclòs.
6. El Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març (BOE núm. 87, de 29 de març), crea i regula
un permís obligatori, retribuït i recuperable per a les persones treballadores per compte
aliena que prestin serveis no essencials en empreses o entitats del sector públic o privat la
activitat de les quals no hagi estat paralitzada com conseqüència de la declaració de l’estat
d’alarma establert pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, el qual es fa extensiu del 30
de març al 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos.
I la seva disposició addicional primera habilita les Entitats locals per dictar les Instruccions i
Resolucions necessàries per regular la prestació de serveis dels empleats públics inclosos
en l’àmbit d’aplicació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Text Refós aprovat per Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, a l’objecte de mantenir el funcionament dels
serveis públics que es considerin essencials.
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7. Per la seva banda, i en relació a l’anterior facultat, la disposició addicional dissetena de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015,
de 23 d’octubre, exclou les Administracions Públiques i les entitats de dret públic en
vinculades o dependents no finançades majoritàriament amb ingressos obtinguts com a
contrapartida d’operacions de mercat, de la possibilitat d’aplicar les mesures de suspensió
de contractes de treball o reducció de jornades per causes econòmiques, tècniques,
organitzatives o de producció o derivades de força major regulades a l’article 47 de la
mateixa norma legal (Expedients de regulació temporal de l’ocupació).
8. Degut a la urgència i precipitació en l’adaptació de l’organització i els serveix a la
declaració el 14 de març de l’estat d’alarma per la situació d’emergència sanitària
generada pel risc de propagació SARS-COV-2 (Covid – 19), en l’esmentada Resolució
2020-0000034, de data 16 de març, per la qual es van adoptar mesures organitzatives en
relació al personal, l’activitat administrativa, l’organització del treball els termes i terminis
des procediments, l’ús dels espais públics, i els serveis i dependències municipals, es va
ometre la regulació de la situació del personal municipal no adscrit de forma directa a la
prestació bàsica del serveis essencials (dispensat en conseqüència de presència a les
dependències municipals i centres de treball) i que tampoc podia continuar amb el
desenvolupament de les seves tasques mitjançant teletreball o treball a distància, personal
que, en el moment actual, arran el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, no només
està dispensat de presència, sinó fins i tot obligat a no desplaçar-se i al confinament
domiciliari, situació que ha de ser aclarida i regularitzada amb efectes del 16 de març de
2020, d’inici de la situació.
9. Pel que fa a l’activitat de venda fora d’establiment comercial permanent (venda ambulant
de productes alimentaris), cal garantir l’abastament de productes frescos, però amb les
condicions d’obligat compliment que consten en el decret d’alcaldia núm. 2020-0000040,
de data 20 de març.

FONAMENTS
−

Article 21.1. k), m) i e) de la Llei 7/85 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Règim Local.

−

Article 53.1.k), m) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual es va aprovar 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.

−

Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroguen fins l’11 d’abril de 2020 els
efectes de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada pel COVID-19.
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−

Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula permís retribuït i recuperable
per a les persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials.

−

Ordre SND/307/2020, de 30 de març, por la qual s’estableixen criteris interpretatius per a
l’aplicació del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració
responsable pels trajectes entre el lloc de residència i de treball.

−

Articles 37.1.d), 47 i disposició addicional dissetena de la Llei de l’Estatut dels Treballadors,
Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

−

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 a 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.

−

Instrucció 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
adoptar als Centres de Treball dependents de l’AGE amb motiu del Covid-19.

a

En raó dels anteriors Antecedents i Fonaments, i en ús de les facultats conferides per la vigent
legislació de Règim Local, i, en particular, els articles 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
53.1.m) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i disposició addicional primera del
Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, aquesta Alcaldia,
RESOLC:
Primer.- Atès que ha estat prorrogat l’estat d’alarma, la ratificació i manteniment de les mesures
en relació al personal, l’activitat administrativa, l’organització del treball, sessions d’òrgans
col·legiats, termes i terminis per a la tramitació des procediments, l’ús del espais públics i els
serveis i dependències municipals, que van ser adoptades en l’anterior Resolució d’Alcaldia 20200000034, de data 16 de març, arran la situació d’emergència sanitària generada pel risc de
propagació SARS-COV-2 (Covid – 19), i per tal de complir amb les normes dictades per l'Estat i la
Generalitat de Catalunya, així com pel Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de la
Generalitat de Catalunya, mesures que es mantindran mentre que no s’aixequi la referida
declaració de l’estat d’alarma.
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Segon.- Ratificar, d’una banda, la declaració dels serveis bàsics i essencials de necessària
garantia en la continuïtat de la seva prestació per part d’aquest Ajuntament ja continguda en la
Resolució anterior:
a. 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.
b. Processos interns que garanteixin el mínim imprescindible operatiu de l’organització.
c. Resolucions dels Òrgans de Govern.
d. Sistemes i serveis informàtics.
e. Seu Electrònica.
f. Registre general.
, i afegir-ne, d’altra, els serveis essencial del Registre Civil, conforme les instruccions del Ministeri
de Justícia, el Departament de Justícia de la Generalitat, i del Jutjat Encarregat de Registre Civil
del Partit judicial al qual pertany aquest Municipi.
Tercer.- Concretar la situació del personal empleat públic municipal adscrit de forma directa als
serveis bàsics i essencials de necessària garantia en la continuïtat de la seva prestació, o del que
pot continuar desenvolupant la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o altres
modalitats no presencials de prestació de serveis, amb el manteniment de les instruccions
següents :
A. Continuïtat en la prestació de la seva activitat en forma presencial, total o parcial, per part
del personal adscrit de forma directa als serveis declarats bàsics i essencials de
necessària garantia, l’atenció dels quals resulta impossible per qualsevol modalitat de
treball a distància, i que s’individualitzen en els següents llocs, places o continguts
funcionals, :
EMPLEAT/ADA
PÚBLIC/A
prefer. lloc de treball)
Peó especialista
Netejadora

(identificar PRESTACIÓ
(total/parcial)
Total
Total

PRESENCIAL

El personal adscrit a l’àrea de gestió administrativa i que atén diversos serveis essencials,
alternarà la prestació de la seva activitat, de forma presencial i amb teletreball.
EMPLEAT/ADA
PÚBLIC/A
prefer. lloc de treball)
Administrativa
Auxiliar administrativa

(identificar PRESTACIÓ
PRESENCIAL
(total/parcial)
Total
alternant
la
forma
presencial amb teletreball
Total
alternant
la
forma
presencial amb teletreball

Aquesta prestació de règim presencial haurà de ser en condicions de seguretat per a la
salut personal i col·lectiva, i amb compliment de les previsions generals de protecció de la
salut de les persones treballadores de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de
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riscos laborals, i les específiques de la Resolució del Departament de Treball, Afers Socials
i Família TSF/759/2020, de 22 de març, por la qual s’especifiquen les mesures de distància
entre persones treballadores i amb les persones usuàries als centres de treball, Ordre
TMA/254/2020, de 18 de març, i resta de disposicions dictades per a la protecció de la
salut de les persones treballadores durant la crisi sanitària.
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No alterarà el règim d’aquesta prestació l’eventual organització del treball i distribució del
personal en torns rotatoris de presència efectiva per evitar la propagació del contagi, ni la
de situació de reten en disponibilitat de ser requerit.
En favor d’aquest personal es lliurarà la corresponent declaració responsable pels trajectes
entre el lloc de residència i de treball, en el model regulat per l’Ordre SND/307/2020, de 30
de març.
Quart.- En relació a l’activitat de venda fora d’establiment comercial permanent (venda ambulant),
ratificar i mantenir el decret núm. 2020-0000040, de data 20 de març.
Cinquè.- 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.
Sisè.- Comunicar el present Decret a tots els regidors/les regidores de la Corporació, Unitats i
Serveis i, en el seu cas, a la representació dels treballadors/res.
Sense perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució es donarà compte al Ple
en la primera Sessió Ordinària que 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,
Juan Carlos Garcia Vaqué
Porrera, a la data de la signatura electrònica
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