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Fets
A data 9 d’abril de 2020, mitjançant decret d’alcaldia núm. 2020/345, es va
ratificar la declaració dels serveis bàsics i essencials de necessària garantia en
la continuïtat de la seva prestació per part de l’ajuntament, a conseqüència de la
pròrroga de l’estat d’alarma dictada fins a l’11 d’abril de 2020; i es va concretar
la situació del personal empleat públic municipal en relació a l’àmbit subjectiu
d’aplicació del permís obligatori, retribuït i recuperable regulat al Reial decret llei
10/2020, de 29 de març, així com la determinació dels serveis bàsics no
essencials en el quals hi ha assignats la resta d’empleats públics municipals.
Després de dictar-se diverses pròrrogues de l’estat d’alarma, i poc a poc, a
mesura que van anar avançant les fases del Pla per a la desescalada es van
anar reincorporant tots els empleats de manera presencial als seus llocs de
treball, en funció de les tasques que realitzen, en diferents dates, fins a dia d’avui
que tots estan treballant de manera presencials.
A data 20 de maig de 2020, l’ajuntament va aprovar el Pla d’actuació davant de
l’activació d’alerta sanitària per Covid-19, redactat per Prevenactiva, SLU, servei
de prevenció aliè contractat per l’ajuntament; i també es van aprovar els
protocols de prevenció i actuació de l’ajuntament i dels treballadors davant la
Covid-19, redactats per la secretaria de l’ajuntament i que complementen
l’anterior, aplicables a tot el personal de l’ajuntament. Amb l’aprovació d’aquests
plans i protocols van quedar sense efectes les mesures municipals anteriors
contemplades en els diversos decrets de l’alcaldia.
A més a més, la Llei 3/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals
estableix la necessitat d’adaptar-se als nous riscos que es puguin generar per
protegir la seguretat i salut dels treballadors i treballadores.
Arrel de l’evolució de la pandèmia derivada de la Covid-19, el departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya va fixar, en data 15 d’octubre de 2020, unes
mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social, i en matèria de salut
pública per aturar la transmissió del virus de la Covid-19 i protegir la salut de la
població.
Entre aquestes mesures i pel que fa a l’àmbit professional i laboral tenim la de
fomentar en la mesura del possible el teletreball per tal de reduir el contacte
social i els desplaçaments fora del domicili així com fomentar les reunions
telemàtiques.

Aquest document és
una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
SEGELL
D'ÒRGAN bd8c119f4d514f6396c93157942c6451001
Codi Segur de Validació
AJUNTAM
Url de validació
https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059
ENT EL
CATLLAR Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/41 - Data Resolució: 15/01/2021
Metadades

En data 16 d’octubre de 2020, l’ajuntament mitjançant decret d’alcaldia núm. 880
va dictar un seguit de mesures les quals es van aplicar a partir del dia 19
d’octubre de 2020, durant el temps necessari per fer front a la pandèmia
ocasionada per la Covid-19. I posteriorment a data 3 de novembre de 2020,
segons decret d’alcaldia número 2020/995, es van prorrogar aquelles mesures i
se’n van adoptar d’algunes altres de noves.
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En data 5 de gener de 2021, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat la
Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
Covid-19 al territori de Catalunya.
Actualment al municipi del Catllar hi ha hagut un increment considerable de
casos del detectats del SARS-CoV-2, tal i com consta en les dades obertes del
departament de salut, motiu pel qual l’ajuntament considera necessari establir
noves mesures de contenció pel bé de la ciutadania i dels seus empleats i
prorrogar les mesures ja fixades, amb els següents matisos:
1.- Suspendre l’atenció presencial a les oficines municipals llevat de causes de
força major a partir del 18 de gener de 2021 i fins a nou avís. Tot recordant a la
ciutadania que pot realitzar qualsevol tràmit mitjançant la seu electrònica de
l’ajuntament, amb certificació digital, i facilitant-los les eines per a l’obtenció del
certificat digital en cas de no disposar-ne. I en casos excepcionals d’urgència o
mancança de mitjans que impedeixin la presentació electrònica de la
sol·licitud, els interessats hauran d’enviar un correu electrònic a
secretaria@elcatllar.cat i caldrà que autoritzin al/la funcionari/ària
encarregat/da de l’administració electrònica perquè aquest/a presenti la
sol·licitud en nom seu.
2.- El personal adscrit al cos de la brigada municipal es distribuiran en dos grups
de treball: un grup mantindrà com a centre d’operacions el magatzem situat a
la urbanització Masia de Boronat, mentre que l’altre grup emprarà les
instal·lacions de l’antic magatzem situat al carrer Prat de la Riba i cadascun
tindrà assignat un vehicle per al seu ús exclusiu, i tot el material necessari per
a realitzar les tasques diàries i/o necessàries pròpies, de manera que no
coincideixin un grup amb l’altre.
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A data 3 de novembre, mitjançant Reial Decret 956/2020, es va prorrogar l’estat
d’alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, per contenir la
propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2.
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Els vehicles i material emprat durant el dia es deixaran desinfectats al final de
cada jornada i aptes per al proper servei d’acord amb les mesures
especificades per l’autoritat sanitària.
3.- L’agutzil i/o guàrdia municipal d’oficines caldrà que donin suport a la guàrdia
municipal en les entrades i sortides de l’Institut Escola L’Agulla els matins, migdia
i tardes, per tal d’evitar el màxim la concentració de persones en aquests
moments puntuals.
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4.- Els ensenyaments de música i d’anglès continuaran realitzant les seves
classes de manera telemàtica fins a nou avís.
Tots aquests nous matisos, s’aplicaran a partir del dia 18 de gener de 2021 i fins
nou avís, llevat que altres mesures més restrictives ho requereixin.
Totes aquestes mesures es prorrogaran de forma automàtica mentre la situació
de la pandèmia ho faci necessari i així es determini per les autoritats
corresponents o ho cregui necessari el propi Ajuntament per tal de garantir la
seguretat dels seus empleats i empleades i dels usuaris dels serveis i sense
perjudici de les adaptacions que sigui necessari efectuar en funció de les
instruccions que determinen les autoritats corresponents.
Fonaments de dret
Pla de Contingència Municipal contra la Covid-19, de data 16 de març de 2020.
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de
data 14 d’octubre de 2020.

Reial Decret 956/2020, de 3 de novembre, pel qual es va prorrogar l’estat
d’alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, per contenir la
propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2.
Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener prorroguen les mesures en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia Covid-19 al
territori de Catalunya.
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Decrets d’alcaldia número 2020/880, de 16 d’octubre de 2020 i número
2020/995, de 3 de novembre de 2020.
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Article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
En conseqüència resolc:
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Primer.- Prorrogar les mesures fixades pels decrets d’alcaldia núm. 880 i 995,
de data 16 d’octubre de 2020 i de 3 novembre de 2020
respectivament, i establir les noves mesures següents:
1.- Suspendre l’atenció presencial a les oficines municipals llevat de causes de
força major a partir del 18 de gener de 2021 i fins a nou avís. Tot recordant a la
ciutadania que pot realitzar qualsevol tràmit mitjançant la seu electrònica de
l’ajuntament, amb certificació digital, i facilitant-los les eines per a l’obtenció del
certificat digital en cas de no disposar-ne. I en casos excepcionals d’urgència o
mancança de mitjans que impedeixin la presentació electrònica de la
sol·licitud, els interessats hauran d’enviar un correu electrònic a
secretaria@elcatllar.cat i caldrà que autoritzant al/la funcionari/ària
encarregat/da de l’administració electrònica perquè aquest/a presenti la
sol·licitud en nom seu.
2.- El personal adscrit al cos de la brigada municipal es distribuiran en dos grups
de treball: un grup mantindrà com a centre d’operacions el magatzem situat a
la urbanització Masia de Boronat, mentre que l’altre grup emprarà les
instal·lacions de l’antic magatzem situat al carrer Prat de la Riba i cadascun
tindrà assignat un vehicle per al seu ús exclusiu, i tot el material necessari per
a realitzar les tasques diàries i/o necessàries pròpies, de manera que no
coincideixin un grup amb l’altre.
Els vehicles i material emprat durant el dia es deixaran desinfectats al final de
cada jornada i aptes per al proper servei d’acord amb les mesures
especificades per l’autoritat sanitària.

4.- Els ensenyaments de música i d’anglès continuaran realitzant les seves
classes de manera telemàtica fins a nou avís.
Segon.- Tots aquestes noves mesures previstes s’aplicaran a partir del dia 18
de gener de 2021 i fins a nou avís, llevat que altres mesures més
restrictives ho requereixin.
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3.- L’agutzil i/o guàrdia municipal d’oficines caldrà que donin suport a la guàrdia
municipal en les entrades i sortides de l’Institut Escola L’Agulla els matins,
migdies i tardes, per tal d’evitar el màxim la concentració de persones en aquests
moments puntuals tant concorreguts de gent.
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Totes aquestes mesures es prorrogaran de forma automàtica mentre
la situació de la pandèmia ho faci necessari i així es determini per les
autoritats corresponents o ho cregui necessari el propi Ajuntament per
tal de garantir la seguretat dels seus empleats i empleades i dels
usuaris dels serveis i sense perjudici de les adaptacions que sigui
necessari efectuar en funció de les instruccions que determinen les
autoritats corresponents.
Tercer.-

Comunicar aquesta resolució a tot el personal afectat de l’ajuntament,
així com al professorat dels ensenyaments de música i anglès, per al
seu coneixement i efectes.

Quart.-

Donar compte d’aquest decret al proper ple que tingui lloc.

Cinquè.- Fer constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa, procedeix interposar, per al personal funcionari,
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos des del dia
següent al 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 des del dia següent al de la seva notificació.
Sisè.-

Fer constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa, procedeix interposar, per al personal laboral, una
demanda davant el Jutjat Social competent en el termini de dos
mesos, a comptar de l’endemà de la seva notificació.
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El Catllar, signat electrònicament al marge.
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