
    
    

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

La situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 obliga a estar 
permanentment subjectes a les revisions que s’acordin per les autoritats 
competents, especialment per les sanitàries.

El Govern de la Generalitat davant  la situació d'emergència arran de l’afectació 
pel coronavirus SARS-CoV-2, ha anat adoptant diverses mesures per reduir 
l'activitat i evitar les concentracions de persones per prevenir contagis .

Posteriorment el govern de l’Estat  , aprovà  i publicar el Reial Decret 463/2020 
, de 14 de març , pel qual es declara l’estat d’alarma  amb motiu de procurar la 
gestió de la situació  de crisi sanitari ocasionada pel  Covid - 19 .

Entre altres mesures decretades, s’imposa una limitació de la llibertat de 
circulació de les persones, de manera que durant la vigència de l'estat d'alarma 
les persones únicament podran circular per les vies d'ús públic per a la  
realització de les següents activitats:

a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
c) Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, 
professional o empresarial.
d) Retorn al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb 
discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.
g) Per causa de força major o situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga que haurà de fer-se 
individualment, llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat o 
per una
altra causa justificada.
i) La circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la 
realització
de les activitats referides en l'apartat anterior o pel repostatge en 
benzineres o
estacions de servei.

En tot cas, en qualsevol desplaçament s'han de respectar les recomanacions i
obligacions dictades per les autoritats sanitàries, i es pot acordar el tancament 
a la circulació de carreteres o trams d'elles per raons de salut pública, seguretat 
o fluïdesa del trànsit o la restricció en elles de l'accés de determinats vehicles 
pels mateixos motius.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació 525c25941b014c7eb4419b9242e09d07001 Data document: 17/03/2020

Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=028

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/17 - Data Resolució: 17/03/2020    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 2

Eudald Vilaseca Font 17/03/2020 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Marina Casacuberta Guix 17/03/2020 SECRETARIA-
INTERVENTORA

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=028


    
    

Atès que l’ajuntament d’Avinyó forma part de l’administració pública prestatària 
de serveis d’interès general i atesa l’evolució de l’epidèmia ,i escoltats els 
representants dels treballadors i amb la seva conformitat , es considera 
plenament justificat determinar els serveis essencials i mínims que han de 
quedar coberts en qualsevol circumstància

Consideracions legals
Article 21 (m) de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim 
Local, que faculta als alcaldes a adoptar personalment i sota la seva  
responsabilitat en cas de catàstrofes o risc greu d’aquestes, les mesures 
necessàries i adequades donant-ne compte immediatament al ple corporatiu.

Vist l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, que aprova el text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, on s’estableixen les 
facultats dels alcaldes.

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma 
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

En ús de les facultats que legalment tinc atribuïdes,

HE RESOLT :

Primer.-  Aprovar la instrucció sobre mesures organitzatives d’aplicació a tot el 
personal  al servei de l’Ajuntament d’Avinyó amb motiu del coronavirus COVID-
19.

 Mesures organitzatives

Garantia del manteniment dels serveis bàsics o estratègics
Considerar les activitats i serveis públics següents de caràcter bàsic i 
estratègic:

1.- Activitat d’atenció al públic no presencial  amb atenció telefònica ,tramitació 
telemàtica  i cita prèvia per aquells supòsits de necessitat inajornable.

2.- Serveis socials de conformitat amb les darreres instruccions del 
Departament de Treball ,Afers Socials  i Família.

3.- Brigada municipal restarà disponible per atendre situacions d’urgència o 
interès general.

4.- Servei de vigilància municipal  mantindrà l’atenció ciutadana en tot allò que 
es consideri urgent o d’interès general.
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Per als empleats públics que hagin de realitzar aquestes activitats o prestar 
aquests serveis s’habilitaran mesures de reorganització interna com el règim de 
torns, la fixació d’horaris especials o la prestació de serveis en la modalitat de 
teletreball en funció de les tasques a realitzar i dels mitjans tècnics disponibles.

Els empleats públics amb fills o filles menors de 16 anys o persones 
dependents a càrrec han de poder gaudir de preferència en els règims de torns 
i en la prestació de serveis en la modalitat de teletreball i, addicionalment, 
poden habilitar-se mecanismes de flexibilitat horària sense subjecció a la 
normativa vigent en matèria de jornada i horaris. No obstant això, aquesta 
mesura pot ser limitada o condicionada en aquells serveis que han estat 
determinats com a bàsics o estratègics i en què es presta assistència directa a 
la ciutadania.

Permís per deure inexcusable de caràcter públic
La resta d’empleats públics que no resultin adscrits a la prestació d’activitats i 
serveis públics bàsics i estratègics tenen, per expressa disposició de l’autoritat 
competent, la mobilitat reduïda i, en conseqüència, es concediran permisos per 
deures inexcusables de caràcter públic a l’empara de l’article 96.1.d) del Decret 
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública, i normativa laboral concordant.

Així mateix, es concediran permisos per deures inexcusables de caràcter públic 
als empleats públics que presten serveis en centres de treball tancats per 
expressa disposició de l’autoritat competent.

Tanmateix, es concedirà de manera preceptiva aquests permís als empleats 
públics amb alteració del sistema immunitari o malalties cròniques i 
treballadores embarassades.

El personal que disposi de correu electrònic haurà de consultar-lo un mínim de 
dues vegades al dia.

Amb caràcter general, per necessitats dels serveis, l’Ajuntament pot disposar la 
interrupció temporal dels permisos per deures inexcusables.

Tot el personal ha d'estar disponible perquè pot ser requerit en qualsevol 
moment, en tant que som servidors públics i ens trobem en una situació 
d'emergència.

Reunions
Quan s’hagin de prestar serveis bàsics o estratègics s’evitaran les reunions de
treball de caràcter presencial, especialment aquelles que impliquin mobilitat de
treballadors i treballadores. Les reunions es realitzaran amb les eines i 
solucions digitals corporatives de l’Ajuntament.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació 525c25941b014c7eb4419b9242e09d07001 Data document: 17/03/2020

Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=028

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/17 - Data Resolució: 17/03/2020    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 2

Eudald Vilaseca Font 17/03/2020 ALCALDE

Signatura 2 de 2

Marina Casacuberta Guix 17/03/2020 SECRETARIA-
INTERVENTORA

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=028


    
    

Queden ajornades totes les reunions que estaven previstes realitzar amb 
persones externes de l’Ajuntament que no es puguin fer telemàticament.

Criteris aplicables quan es prestin serveis en la modalitat de teletreball
El règim de prestació de serveis en la modalitat de teletreball és voluntari. La
sol·licitud de teletreball es farà d’acord amb les directrius que facilitarà l’Alcaldia 
com a cap de recursos humans.
La distribució horària és lliure i només s’han de garantir les franges horàries de
disponibilitat obligatòries per interconnexió i coordinació que es fixin.

Vigència
Aquesta Instrucció entra en vigor el mateix dia de la seva signatura i té vigència
indefinida fins a la seva derogació, revisió o modificació en funció de l’evolució 
de la situació epidemiològica i d’acord amb les instruccions o directrius de 
l’autoritat competent.

Segon.- Suspendre les activitats amb el tancament dels centres següents amb 
efectes des del 13 de març :

a).- Llar d’infants Municipal l’Estel
b).- Zona esportiva municipal :pavelló poliesportiu, tennis i pàdel; pista 
poliesportiva i camp de futbol
c).- Bar de les piscines municipals
d).- Casal del Passeig 
e).- Local Jove “El Refugi”
f).-  Aula Socieducativa
g).- Biblioteca municipal 
h).- Centre Cívic Can Tutó
i).-  Espai matiners
j).-  Edifici entitats
k).- Aula de Música 
l).- Local Catalunya 
ll) .- Centre Cívic d’Horta 
m).- IE Barnola 

Tercer.- Suspendre totes les activitats que s’hagin de desenvolupar a la via 
pública i que requereixin d’autorització municipal 

Quart.- Introduir les modificacions en els serveis següents :
-. Mercat municipal dels dimecres , es manté únicament per les parades 
d’alimentació 
-. Servei de recollida porta a porta funciona en normalitat ,però es suspèn la 
recollida de voluminosos i la deixalleria resta tancada. 

Cinquè.- Suspendre la celebració del ple ordinari previst pel proper dia 25 de 
març de 2020.
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Facilitar i establir els mitjans per a la celebració de les sessions de la Junta de 
Govern local per mitjans telemàtics

Sisè.- Suspendre els terminis de tots els procediments administratius iniciats 
per l’ajuntament d’Avinyó mentre duri la vigència del Reial Decret 463/2020 de 
14 de març i/o les seves prorrogues. El còmput s’activarà de nou  un cop perdi 
la seva vigència .

Setè.- Comunicar-ho a tot el personal ,membres de la corporació i publicar-ho a 
la web per a general coneixement.

 
Ho mana i signa Eudald Vilaseca i Font, Alcalde – President de l’Ajuntament d’Avinyó

L’Alcalde
Eudald Vilaseca Font

La Secretària
Marina Casacuberta Guix
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