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ANUNCI

L’alcaldessa, mitjançant decret número 4165/2020, de data 26 de maig, ha dictat la resolució
següent:
“En les últimes hores i dies s’han produït, a nivell normatiu, en relació a la crisi sanitària
originada pel COVID-19, algunes resolucions de transcendència. Així, el Reial Decret
537/2020, de 22 de maig (BOE núm. 145, de 23 de maig), si bé prorroga l’estat d’alarma
declarat pel RD 463/2020, de 14 de març, a la vista de l’evolució de la pandèmia i de les
mesures de contenció, detecció precoç i capacitat de resposta, constata que és possible
avançar en el pla (aprovat pel Consell de Ministres de 28 d’abril de 2020) d’aixecament
progressiu de les mesures extraordinàries adoptades, per tal de recuperar les activitats
econòmiques i socials amb la mínima repercussió sobre la salut de les persones. A tal efecte,
faculta al Ministre de Sanitat per acordar, ateses les propostes de les comunitats autònomes,
l’evolució dels indicadors sanitaris, epidemiològics, socials, econòmics i de mobilitat, la
progressió de fases i mesures aplicables en un determinat àmbit territorial. A nivell general, i
d’especial interès per a l’administració local, aquest Reial Decret disposa (article 9) que els
terminis administratius suspesos en virtut del RD 463/2020, de 14 de març, es reprendran o
es reiniciaran, segons els casos, amb efectes de l’1 de juny.
En aquest marc, el Ministre de Sanitat ha dictat l’Ordre SND/442/2020, de 23 de maig (BOE,
núm. 147 de 24 de maig), que modifica l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, que conté les
mesures de flexibilització de la Fase 1 del Pla per a la transició a una nova normalitat, i inclou
dintre d’aquesta fase, amb efectes del 25 de maig de 2020, a la unitat territorial “Metropolità
Nord (Barcelona)”, de la qual forma part el municipi de Santa Coloma de Gramenet. Aquesta
incorporació permet avançar en determinats àmbits. L’Ordre reguladora de la Fase 1
(SND/399/2020) parteix de què, sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del
teletreball per a aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància.
També preveu flexibilització, en la part que interessa a l’activitat municipal, en la circulació
dintre la unitat territorial, en la realització de vetlles i enterraments, en la reobertura
d’establiments de comerç minoristes, en la prestació de serveis, en la celebració de mercats
no sedentaris a l’aire lliure, en la recuperació condicionada de terrasses d’hostaleria i
restauració, en la prestació efectiva de tots els serveis i prestacions del “catàleg de referència
dels serveis socials” –tot prioritzant també, en aquesta fase, la via telemàtica-, en l’obertura
dels centres educatius per a la seva desinfecció, condicionament i funcions administratives, en
l’atribució a l’administració titular de la possibilitat d’obertura limitada de biblioteques, museus,
locals per a actes i espectacles culturals (amb aforaments limitats), i instal·lacions esportives a
l’aire lliure, excloses piscines.
La Disposició final cinquena d’aquest Ordre (SND/399/2020) habilita les Administracions
Públiques competents per a completar les mesures que conté amb plans específics de
seguretat, protocols organitzatius i guies adaptats a cada activitat.
Convé fer esment que, pel Decret 2937/2020, de 13 març, aquesta alcaldia va resoldre el
tancament de diversos centres educatius (escoles bressol, de musica, de formació ocupacional
...), d’equipaments esportius (oberts i tancats), de determinats centres culturals i cívics i
socials, i dels mercats de venda no sedentària. Alhora, es regulava, de forma detallada, la
prestació dels serveis socials, així com el manteniment dels mercats municipals coberts, i la
prestació de l’atenció al ciutadà (preferentment telefònica, telemàtica i, només amb cita prèvia,
en casos urgents o imprescindibles).
El Decret d’Alcaldia 2976/2020, de 14 de març, 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, buscava que la plantilla municipal treballés de forma preferiblement no presencial,
amb el criteri d’evitar concentracions de persones per tal de prevenir contagis i establia 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 van dictar altres decrets d’ampliació dels serveis presencials (Oficina Local de
l’Habitatge, serenos, servei de llicències d’obres, ampliació del personal presencial dels EBAS,
tot restant pendent la formalització del servei presencial d’Assumptes Generals, que des de
bon principi va ser necessari per garantir el funcionament del registre d’entrades). Aquest
decret també contemplava la suspensió de la celebració presencial dels òrgans col·legiats
resolutoris i de la comissió informativa permanent (un Decret posterior, el 3517/2020, de 9
d’abril, atribuïa les funcions de la Junta de Govern Local, delegades per l’alcaldessa, a les
tinències d’alcaldia dels àmbits competencials corresponents). Finalment, suspenia la
delimitació i aplicació de la regulació de les zones blaves d’aparcament.
El Decret 3279/2020, de 30 de març, regulava la contractació del sector públic municipal
davant el fet de què les mesures sanitàries contra el COVID-19 impedien la prestació de
determinats serveis o la realització d’obres en general, per la qual cosa corresponia la seva
suspensió total o parcial. Suspensions que s’han anat progressivament aixecant quan han
canviat les circumstàncies que les van motivar (la Disposició addicional octava del RD Llei
172020, de 5 de maig, ha acordat l’aixecament dels procediments de contractació suspesos
pel RD 463/2020, de 14 de març, sempre que es puguin tramitar per mitjans electrònics; el que
permet també l’inici de nous procediments de contractació per mitjans electrònics).
Tot preparant aquesta transició cap a una nova normalitat, des de la perspectiva de l’activitat
presencial del personal municipal, el 20 de maig va concloure el procés de negociació,
desenvolupat amb els representants sindicals, amb l’aprovació, per unanimitat, del
“Procediment d’actuació per a la reincorporació presencial a la feina”. Es tracta d’un document
en el que, partint de què es mantindrà com a preferent, d’acord amb els criteris de l’autoritat
sanitària, el teletreball, es preveu la forma en què es podrà realitzar la progressiva prestació
presencial dels serveis municipals, tot minimitzant el risc d’exposició al virus.
Per tot això,
RESOLC:
PRIMER.- APROVAR el document “Procediment d’actuació per a la reincorporació presencial
a la feina”, tot indicant als responsables de la seva aplicació (gerència, direccions i caps de
serveis, principalment) que en la preparació dels plans de contingència i les seves
actualitzacions caldrà que tinguin en compte les prioritats que es deriven de les fases de
transició en què l’autoritat sanitària vagi incorporant al municipi –en aquests moments, la fase
1-; així com de la necessitat de formalitzar mitjançant decret específic de la tinència d’alcaldia
competent, la reobertura d’aquells serveis i equipaments que en el seu moment es van tancar
expressament per resolució de l’alcaldia. El decret establirà les condicions i requeriments per a
la posada en marxa del servei o activitat restablerts i donarà publicitat suficient a la reobertura.
Per a fer-ho possible, s’atribueixen a les tinències d’alcaldia les facultats que puguin requerir.
SEGON.- PRIORITZAR, en el marc de la potestat d’autoorganització municipal, la reactivació i
millora de tot allò relatiu a l’atenció al ciutadà, particularment en el que afecta a l’accés a la
informació i al suport a la tramitació electrònica.
TERCER.- MANTENIR la suspensió de la celebració presencial d’òrgans col·legiats, decisoris
o no; tot procurant, en tot, cas la seva realització telemàtica a través dels sistemes i
plataformes que garanteixin els requisits previstos a les normes reguladores. En aquest sentit,
de comú acord amb els grups municipals, es convocarà per al 8 de juny un ple, no presencial,
de naturalesa ordinària, prèvia comissió informativa, a celebrar també a distància.
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QUART.- ENCARREGAR als serveis municipals l’anàlisi, cas per cas, de la situació, la
incidència i les fórmules d’aplicació de l’aixecament, amb efectes 1 de juny, de la suspensió
dels terminis dels procediments administratius operada en el seu moment pel RD 463/2020,
de 14 de març i derogada pel RD 537/2020, de 22 de maig. Els criteris que s’apliquin per al
càlcul dels períodes que restin, o que comencin, i en general per a la resolució de les
qüestions procedimentals que es plantegin procuraran incorporar interpretacions que no
perjudiquin als interessats. En aquest sentit, es podran realitzar ampliacions d’ofici dels
terminis, a l’empara de l’article 32 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
CINQUÈ.- Notificar aquesta resolució als grups municipals, als serveis, patronat i empreses
municipals 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, 26 de maig de 2020
El secretari general
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