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DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 47/20 

 

1.- Fets: 

 El dia 30 de gener de 2020, l’OMS va declarar que la situació en relació amb 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 de la ciutadania, amb la finalitat de contenir la progressió de la malaltia i reforçar el 

sistema de salut pública. 

 

 El dia 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COV-19 com a pandèmia.  

 

La Secretaria General de Funció Pública de l’Estat, en data 10 de març de 2020, va adoptar una sèrie de mesures 

de caràcter organitzatiu, extraordinàries, pel personal al servei de l’Administració General del ‘Estat. 

 

 La Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, en data 11 de març de 2020, va 

dictar la Instrucció 2/2020, de mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb motiu del coronavirus. 

 

 El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ha dictat la resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la 

qual s’adopten mesures addicionals per a la prevenció i control de la infecció pel SARSCoV-2 (coronavirus).  

 

L’Estat ha dictat el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’Estat d’Alarma per a la gestió de la 

situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

 

 En el mateix sentit l’Ajuntament del Pacs del Penedès va acordar, amb data 12 de març el tancament a l públic de 

l’ajuntament i adoptant mesures de prevenció en l'àmbit laboral de l’Ajuntament i entre la ciutadania del municipi, 

per minimitzar els riscos de propagació i contagi del Coronavirus (COVID-19). 
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 L’Ajuntament de Pacs del Penedès, a la vista d’aquesta situació, entén imprescindible l’adopció de la present 

resolució tendent a limitar els serveis públics prestats per l’Ajuntament a fi de reduir-los als estrictament necessaris 

per garantir el funcionament dels serveis bàsics i estratègics.  

 

Entenem com a serveis bàsics o estratègics aquells que tenen com a objectiu cobrir les necessitats de la 

ciutadania, la seguretat ciutadana, la prevenció de la salut i tots aquells serveis que, sense ser d’atenció directa a 

les persones, són imprescindibles per a que el sistema funcioni amb les garanties necessàries d’un correcte servei 

públic i per garantir els drets de la ciutadania.  

2. Fonaments de dret:  

Vist l’art 21.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 53.1.m) 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, 

que 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 mesures necessàries i adequades, donant 

compte de forma immediata al Ple. La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcalde d’acord 

amb l’article 21.1.h) de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53.1.i) 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.  

Per tot això,  

RESOLC: 

 Primer.- Ordenar el tancament de totes les dependències, equipaments i serveis municipals. 

 • Atenció presencial a les oficines de l’Ajuntament es mantindrà pels altres canals APP i e-mails. Telefònicament 

de 9,30 h a 13h de dilluns a divendres,  . 

 

 Segon.- Ordenar la suspensió de totes les activitats i esdeveniments municipals previstos mentre es mantingui 

vigent el RD 463/2020. 

 

 Tercer.- Ordenar el tancament de tots els parcs infantils, i altres espais lúdico-esportius del municipi de Pacs del 

Penedès. 
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 Quart.- Limitar la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament, així com de la brigada municipal a aquells que 

siguin estrictament necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics bàsics, estratègics o 

imprescindibles pel bon funcionament dels serveis.  

 

Cinquè.- Restringir al màxim la mobilitat dels membres electes i del personal al servei de l’Ajuntament de pacs del 

Penedès., sense perjudici dels desplaçaments d’aquelles persones que es considerin indispensables per al 

manteniment dels serveis públics bàsics o estratègics. A aquests efectes es suspenen les visites, reunions, viatges 

i procediments selectius convocats, si fos el cas.  

 

Sisè.- Realitzar la prestació de serveis bàsics o estratègics, de manera prioritària, mitjançant sistemes no 

presencials i d’accés remot, a través del teletreball. El personal que per les seves funcions sigui impossible 

executar-les per via telemàtica, restarà a disposició de les necessitats de l’Ajuntament, durant el seu horari 

habitual, per cobrir tasques d’igual o similars característiques, dins de la normativa establerta en aquest decret. 

 

 Són excepcions a la norma general de teletreball, identificades com a serveis bàsics presencials, que hauran de 

subjectar-se a les mesures aquí detallades, els serveis següents:  

  • Brigada Municipal: Tot el personal estarà localitzable i a disposició de l’Ajuntament de Pacs del Penedès per a 

qualsevol urgència que fes necessari el seu treball presencial, en el manteniment dels serveis essencials per a la 

ciutadania. Respectant les mesures de seguretat i protecció establertes pels protocols Sanitaris. 

 • Es manté el servei de recollida d’escombraries, a excepció de la recollida de voluminosos que queda anul·lat. Els 

serveis s'ajustaran en funció de les necessitats i recursos.  

 

Setè.- Establir com a serveis bàsics els relacionats a continuació, els quals prestaran els seus serveis de manera 

prioritària mitjançant sistemes no presencials i d'accés remot com pot ser el sistema de teletreball:  

1) Alcaldia i regidories. 

2) Secretaria. 

3) Intervenció i comptabilitat.  

4) Tresoreria.  
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5) Salut i cementiri. 

7) Comunicació.  

Aquestes serveis s'organitzaran amb l’objectiu de garantir el desenvolupament de les activitats que els hi són 

pròpies, sol·licitant, si s’escau, els recursos necessaris per al seu assoliment. 

 

 Vuitè.- Dispensar del treball presencial a les persones al servei d’aquest Ajuntament, 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, a través d’internet i del 

telèfon, sempre que això sigui possible, sempre aplicant criteris proporcionals d’acord amb la naturalesa de la seva 

responsabilitat.  

 

Novè.- La permanència del personal municipal en el seu domicili, com a conseqüència de la suspensió temporal 

d’activitats en les unitats respectives, tindrà la consideració de treball efectiu en còmput de la jornada anual. 

Resten suspesos durant la vigència d’aquest decret o nova regulació, les peticions de permisos, llicències i 

vacances del personal que presta serveis mínims o essencials ja sigui de forma presencial o telemàtica, per 

atendre necessitats que derivin de la prestació de serveis bàsics, la coordinació de serveis i el lideratge davant la 

situació de crisi de salut pública.  

 

Desè.- Facilitar a tots els empleats de l’Ajuntament els equips de protecció individual adequats als llocs de treball. 

Vetllar pel compliment de les mesures de protecció relacionades amb el COVID-19, establertes pel Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com garantir l’actualització de la informació relacionada per a tot el 

personal municipal.  

 

Onzè.- Sense perjudici d’allò regulat en la present resolució, així com a les instruccions que es puguin dictar en 

desenvolupament de la mateixa, segons l’evolució de la ciris sanitària, el personal de l’Ajuntament de Pacs del 

Penedès ha d’estar a disposició del que s’acordi per part de les autoritats competents, amb l’obligació d’estar a 

disposició quan se’ls requereixi atenent les indicacions telefòniques i telemàtiques que emeti la corporació.  
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Dotzè.- Amb l’objectiu de disminuir l’activitat al poble, per combatre la propagació del COVID-19, suspendre les 

obres públiques en execució durant el període de vigència de la declaració d’alarma, sense perjudici de la 

continuïtat dels treballs necessaris per mantenir les condicions de seguretat de les persones, material i espai 

públic.  

 

Tretzè.- Suspendre la convocatòria de les sessions d’òrgans col·legiats mentre resti vigent el decret 463/2020. Així 

no es convocaran Juntes de Govern, Comissions Especials, ni Plens fins que cessi la situació actual. En el mateix 

sentit es suspenen les meses de contractació convocades. 

 

 Catorzè.- Utilitzar tots els mitjans a l’abast de l'Ajuntament per tal de fer difusió de totes les mesures de protecció 

civil d’importància per la població.  

 

Quinzè.- Publicar aquesta resolució a la pàgina Web municipal als efectes oportuns i de coneixement general.  

 

Setzè.- Continuaran tancats tots els establiments comercials municipals, excepte aquells que tinguin permesa la 

seva obertura, d’acord amb el Reial Decret 463/2020 i posteriors modificacions.  

 

Dissetè.- Es recomana evitar tota reunió de persones més enllà del propi i estricte nucli familiar. 

 

Divuitè.- Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura.  

 

Dinovè.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la propera sessió que se celebri.  

 

L’Alcaldessa                                                                                      En dono fe. El secretari 

Montse Mascaró Gras                                                                      Jordi Vives Puig. 
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