Secretaria General

ANUNCI
L’alcaldessa, mitjançant decret número 4720/2020, de data 23 de juny, ha dictat la resolució
següent:
“El Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada
per la COVID-19 i de l’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya, del president de la
Generalitat, determina, amb efectes de 19 de juny de 2020, la finalització de la fase III del Pla
pera a la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia
generada per la COVID-19. Aquest Decret ha estat desenvolupat, des de la perspectiva
sanitària, per la Resolució de la consellera de Salut SLT/1429/2020, de 18 de juny.
Conseqüència de això, es fa necessari actualitzar algunes de les mesures previstes al Decret
de l’alcaldia número 4165/2020, de 26 de maig.
En el relatiu a la recuperació de l’activitat presencial a l’ajuntament, en el marc del que preveu
l’article 7.e), del Reial Decret-Llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció,
contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, cal
actualitzar les mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de
treball i la potenciació de l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui
possible. En aquest sentit, s’aprova un nou document de “Procediment d’actuació per al a
reincorporació presencial a la feina”, que ha estat aprovat per unanimitat pel Comitè de
Seguretat i Salut de l’ajuntament el 17 de juny de 2020.
Pel que fa a la reobertura dels serveis i equipaments que encara continuen tancats, cal
mantenir el previst al Decret de l’alcaldia 4165/2020, que atribuïa a les tinències d’alcaldia les
facultats per a la reobertura, mitjançant decret, previ estudi de les condicions i requisits
necessaris per a la seva posada en marxa, que hauran de tenir presents les mesures generals
recollides a la Resolució SLT/1429/1020, de la consellera de Salut, completades pels plans
sectorials i els protocols que corresponguin a cada activitat.
D’altra banda, atesa la no desaparició de la situació de greu risc sanitari col·lectiu que implica
la pandèmia, sense perjudici de la finalització de l’estat d’alarma, es fa necessari, per a
respectar mesures com ara les distàncies de seguretat, mantenir la suspensió de la celebració
presencial d’òrgans col·legiats decisoris o no, tot procurant la seva realització telemàtica. En
tot cas, previ acord, pel que fa a la Comissió Informativa i al Ple, de la Junta de Portaveus, es
podran realitzar aquestes reunions combinant presència –respectuosa amb les mesures
sanitàries, en especial el distanciament-, i video-conferència.
És per això, que:
RESOLC
PRIMER.- APROVAR el nou document de “Procediment d’actuació per al a reincorporació
presencial a la feina”, que ha estat aprovat per unanimitat pel Comitè de Seguretat i Salut de
l’ajuntament el 17 de juny de 2020.
SEGON.- MANTENIR, pel que fa a la reobertura dels serveis i equipaments que encara
continuen tancats, el previst al Decret de l’alcaldia 4165/2020, que atribuïa a les tinències
d’alcaldia les facultats per a la reobertura, mitjançant decret, previ estudi de les condicions i
requisits necessaris per a la seva posada en marxa, que hauran de tenir presents les mesures
generals recollides a la Resolució SLT/1429/1020, de la consellera de Salut, completades pels
plans sectorials i els protocols que corresponguin a cada activitat.

TERCER.- MANTENIR la suspensió de la celebració presencial d’òrgans col·legiats decisoris o
no, tot procurant la seva realització telemàtica. En tot cas, previ acord, pel que fa a la Comissió
Informativa i al Ple, de la Junta de Portaveus, es podran realitzar aquestes reunions combinant
presència –respectuosa amb les mesures sanitàries, en especial el distanciament-, i videoconferència. En aquest sentit, un cop han estat escoltats els grups municipals, es convocarà
per al 13 de juliol proper un ple, no íntegrament presencial, de naturalesa ordinària, prèvia
comissió informativa, a celebrar també de forma no íntegrament presencial.
QUART.- MANTENIR el previst al Decret de l’alcaldia 3517/2020, de 9 d’abril, que atribueix les
funcions de la Junta de Govern Local, delegades per l’alcaldessa, a les tinències d’alcaldia
dels àmbits competencials corresponents.
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 municipals i al Tauler d’Edictes, tot donant compte al Ple de la corporació.”
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