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Atès que l´OMS, el dia 30 de gener de 2020, va declarar que la situació
en relació a la malaltia del coronavirus COVID-19 suposava una
emergència de salut pública d´importància internacional que exigia
l´adopció de mesures orientades a protegir la seguretat i la salut dels
ciutadans i ciutadanes, amb la finalitat de contenir la progressió de la
malaltia i reforçar el sistema de salut pública;
Atès que el dia 11 de març de 2020 l´OMS va declarar el COVID-19
com a pandèmia;
Atès amb data 10 de març de 2020 l´Administració General de l´Estat,
Secretaria General de Funció Pública ha adoptat una sèrie de mesures
organitzatives extraordinàries per al seu personal;
Atès que la Secretaria de l´Administració i Funció Pública de la
Generalitat de Catalunya ha dictat, també, amb data 11 de març
instrucció 2/2020 de mesures preventives , de protecció i organitzatives
d’apliació al personal;
Vistes, també, les Instruccions aprovades per la Diputació de Barcelona
per Decret de data 15 de març de 2020 per a limitar la prestació de
serveis públics a aquells estrictament necessaris;
Vista la Resolució SLT/737, de 13 de març per la qual s’adopten
mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció
per SARS-CoV-2, dictada pel Departament de Salud de la Generalitat
de Catalunya
Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, mitjançant el qual es
declara l´estat d´alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19,correspon a aquest ajuntament l´adopció de les mesures
necessàries per al correcte funcionament dels serveis bàsics o
estratègics i per a restringir la mobilitat del personal municipal amb la
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finalitat de reduir al màxim la propagació de la infecció de la malaltia
coronavirus COVID-19.
Atès l’acordat en la sessió del Comitè per al control i seguiment del
Coronavirus de Cubelles, celebrada amb data d´avui, 15 de març de
2020;
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Per tot això, en exercici de les competències que m´atribueix l’article 21
de la llei de bases de règim local, 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 de març, mitjançant el qual s´aprova el text refós de la llei municipal i
de Catalunya, així com la Llei 18/2009 del 22 d’octubre, de salut
pública, que fonamenta les competències de l’Alcaldia.

HE RESOLT

Primer. ACORDAR que es limiti la prestació dels serveis públics de
l’Ajuntament de Cubelles a aquells que siguin estrictament necessaris
per a garantir el funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics.
Segon. ACORDAR, en conseqüència amb l’apartat anterior, restringir
al màxim la mobilitat dels membres electes i del personal al servei de
l’Ajuntament de Cubelles, sense perjudici dels desplaçaments
d’aquelles persones que es considerin indispensables per al
manteniment dels serveis públics bàsics o estratègics.
Tercer. ACORDAR que la prestació de serveis declarats bàsics o
estratègics es realitzarà de manera prioritària, mitjançant sistemes no
presencials i d’accés remot, amb les següents excepcions:
1) Policia Local, la totalitat dels llocs de treball, llevat dels corresponents a suport
administratiu dedicats a la tramitació d’expedients de sanció i gruistes.
2) Servei d’Assistència Domiciliària (S.A.D.)
3) Equips Bàsics d’Atenció Social, .
4) Cementiri Municipal, llocs de treball imprescindibles per al compliment de les
normes de policia sanitària mortuòria.
5) Serveis de neteja viària i recollida d’escombraries.
6) Neteja d’edificis, que treballaran per torns, segons disposi el seu cap, en els
edificis que romanguin oberts.
7) Brigada municipal d´obres, personal indispensable, que treballaran per torns,
a determinar pel seu cap.
8) Personal de consergeria imprescindible per a la vigilància dels locals
municipals que hagin de mantenir l’activitat malgrat les mesures anteriors i/o
atenció telefònica.
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Quart.- ACORDAR que en la resta de serveis bàsics únicament en els
supòsits que no sigui possible s’autoritzarà, prèvia sol·licitud expressa a
l’efecte, la prestació del servei de manera presencial. En cap cas es
produirà la prestació presencial sense prèvia autorització.
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A aquests efectes, s’estableixen com serveis bàsics no presencials els
següents:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Secretaria.
Intervenció.
Tresoreria.
Serveis tècnics.
Serveis Jurídics.
Informàtica / TIC.
Comunicació.
Recursos Humans.
Coordinadora del departament de Serveis a les persones.

EXCEPCIONALMENT, s´autoritza als Caps dels esmentats
departaments SI hauran de presentar-se dilluns, 16 de març de 2020 a
efectes d´organitzar la prestació del servei del respectiu departament
amb el seu regidor/a.

Cinquè. DISPENSAR del treball presencial a les persones al servei de
l’Ajuntament de Cubelles que no estan incloses als apartats anteriors,
tot sense perjudici de la necessitat de procedir al treball per via
telemàtica o similar, des dels seus domicilis, on hauran d´estar, com a
mínim, durant l’horari normal del seu treball, sempre que això sigui
possible, bé per haver-los facilitat els mitjans informàtics necessaris o
perquè ja en disposin, i d’acord amb la naturalesa de la seva
responsabilitat.
La jornada laboral indicada al punt anterior podrà flexibilitzar-se en dors
torns en funció de la capacitat tècnica de la Corporació.
Tanmateix, i durant l´horari laboral, tot el personal haurà d´estar
disponible per si fos requerit per la Corporació per a la realització
d´alguna actuació administrativa inajornable o imprescindible per al bon
funcionament dels serveis essencials.
Sisè.- ACORDAR que la incorporació al teletreball del personal de
l´Ajuntament es realitzarà de forma gradual i progressiva a mesura que
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el departament TIC habiliti els mitjans necessaris a tal efecte, prioritzant
els serveis bàsics essencials.
Setè. ACORDAR que tota l´atenció al públic es realitzarà de forma NO
PRESENCIAL (telemàtica, telefònica), restant tancada l´OPIC.
Excepcionalment, quan la urgència de la situació així ho requereixi, es
podrà realitzar atenció presencial, prèvia valoració e la situació per part
dels servies administratius i sempre amb cita prèvia.
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Conseqüentment, queden ANUL·LADES totes les cites prèvies i
reunions concertades.
Vuitè- ACORDAR que per les raons abans assenyalades, i atès que
aquesta resolució tindrà efectes, inicialment fins el 31 de març de 2020,
se SUSPÈN la convocatòria i la celebració del Ple ordinari corresponent
al mes de març de 2020, i de la Juntes de Govern Local fins a la data
de vigència.
Novè.- Queden SUSPESES totes les convocatòries corresponents als
processos de selecció de personal quina data de celebració estava
prevista pels dies en que estigui en vigor l estat d´alarma i la seva
possible pròrroga.
Un cop finalitzada la situació d’alarma declarada pel Reial Decret
463/2020,, la Corporació dictarà els corresponents acords establint les
noves dates de celebració dels diversos processos selectius.
Desè.-. Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR EL DIA 15 DE MARÇ
DE 2020, tindrà una vigència a partir del 15 de març i fins al 31 de
març, sempre que la situació sigui similar a l’actual i sense perjudici de
què en qualsevol moment pugui ser susceptible de modificar-se o
ampliar-se, en relació, en cada cas, amb la situació epidemiològica.
Onzè.- Les mesures s’hauran d’adequar a l’evolució de la pandèmia i
s’atendran, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius del Govern de
l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa, es podrà prorrogar
el termini de serveis mínims en funció del què s’ha detallat.
Dotzè. NOTIFICAR aquesta resolució als membres electes de la
Corporació, al comitè d’empresa i la Junta de personal i a tot el
personal de la Corporació.
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Tretzè.- PUBLICAR aquesta resolució a la pàgina Web, i al BOPB, als
efectes legals oportuns i de coneixement general.
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Cubelles, a la data de la signatura electrònica
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