Secretaria General

ANUNCI
L’alcaldessa, mitjançant decret número 3740/2020, de data 24 d’abril, ha dictat la resolució
següent:
El 14 de març de 2020, el Govern de l’Estat, mitjançant RD 463/2020, va declarar l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
El mateix dia 14 de març, aquesta Alcaldia va dictar el Decret 2976/2020, per actualitzar les
mesures per la gestió de la crisi causada pel COVID 19, que havien estat dictades pel Decret
d’Alcaldia 2937/2020, de 13 de març. En aquest nou decret es buscava que la plantilla
municipal treballés de forma preferiblement no presencial, amb el criteri d’evitar concentracions
de persones per tal de prevenir contagis.
En aquest sentit, al Decret s’establien els serveis màxims que cadascun dels serveis
essencials havia de tenir per a prestar serveis presencials.
Posteriorment, davant la prolongació de l’estat d’alarma i l’evidència de noves necessitats, es
va dictar el Decret 3363/2020, de 6 d’abril, que amplia els serveis presencials dels EBAS.
En aquests moments es constata a través de diversos informes i peticions la necessitat, per a
garantir la prestació de serveis bàsics, la gestió ordinària d’algun servei municipal que passa a
tenir aquesta consideració i els interessos dels ciutadans, de modificar novament el Decret
2976/2020, en el sentit següent: facilitar la tramitació de llicències d’obres mitjançant
l’autorització del treball presencial d’un nombre limitat de treballadors del Servei de Llicències
d’obres, activitats i disciplina urbanística; assegurar el manteniment dels centres escolars que
en aquest sentit depenen de l’ajuntament mitjançant la presència planificada i limitada del
personal auxiliar tècnic imprescindible; facilitar les tasques de protecció civil mitjançant la
prestació de serveis presencials per part dels coordinadors municipals de serenos.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER.- Modificar el Decret 2976/2020, de 14 de març en el sentit de:





Declarar com a servei bàsic, de prestació presencial limitada, el de Llicències d’obres,
activitats i disciplina urbanística, per a la realització de les tasques que
imprescindiblement s’hagin de realitzar de forma presencial, tot complint amb els
protocols de prevenció aplicables, amb el nombre mínim de treballadors/es possible,
d’acord amb la proposta que realitzarà periòdicament la direcció de serveis de l’àmbit i
que haurà de validar i autoritzar la Direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats
Declarar com a servei bàsic de prestació presencial el que realitzen els coordinadors
municipals de serenos en suport de les tasques de protecció civil.
Declarar com a servei bàsic, de prestació presencial limitada, el de control del
manteniment preventiu i correctiu, i el de control de plagues i de manteniment
necessaris per garantir la seguretat dels centres escolars que, en aquest sentit
depenen de l’ajuntament, per part del personal auxiliar tècnic de cadascuna de les
escoles en les quals es programin aquestes tasques, de forma planificada, durant el
temps imprescindible per a la seva realització, tot complint els protocols de seguretat
establerts. A tal efecte la direcció de serveis de l’àmbit i/o el cap del servei d’Educació,
informaran prèviament a la direcció de Serveis Interns, Innovació i Universitats de la
planificació i calendari d’actuacions a les escoles, així com de la durada dels treballs, a
efectes d’emetre les autoritzacions que corresponguin.

.
SEGON.- Notificar aquesta resolució als serveis afectats i als representants dels treballadors i
publicar-la a la pàgina WEB municipal i al Tauler d’Edictes, tot donant compte al Ple de la
corporació.
Santa Coloma de Gramenet, 24 d’abril de 2020
El secretari general
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