421/2020
Establiment de teletreball
Resolució
DECRET D'ALCALDIA

1. Fets:

3. Aquesta alcaldia ha dictat en les darreres setmanes diferents resolucions a través
de les que resolia l'acceptació de les sol·licituds de teletreball de diferents col·lectius
de servidos públics municipals.
4. En data 29 de març es va aprovar el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel
que es regula un permís retribuit recuperable per a les persones treballadores per
compte al·liena que no presten serveis essencials.
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2. En data 12 de març de 2020, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya
(CECAT) de Protecció Civil ha emès un comunicat del pas d'alerta al pas d'emergència
del Pla d'Actuació del Pla PROCICAT, en la que s'ordena el tancament de centres
escolars de qualsevol nivell, de tots els casals cívics i de la gent gran, amb la finalitat
de protegir els col·lectius més vulnerables, sens perjudici de les novetats que es
produeixin en el desenvolupament de la situació del COVID-19 (Coronavírus).
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1. El passat mes de gener d'enguany, l'Organització Mundial de la Salut va declarar
que l'aparició del COVID-19 (Coronavirus) suposa una situació d'emergència de la
salut pública d'abast internacional, i davant de l'aparició de casos a Espanya i a
Catalunya, les autoritats competents al territori (Ministeri de Salut, Departament de
Salut i Protecció Civil del Departament d'Interior) han emès comunicats d'emergència
de contenció de l'esmentat brot víric.

5. La disposició final primera d’aquest text permet a les entitats locals dictar les
instruccions i resolucions que siguin necessaris per regular la prestació de serveis dels
empleats públics inclosos en l’àmbit d’aplicació del TREBEP.

2. Fonaments de dret
Primer. Legislació aplicable
- Articles 4a) i 21.1h) i m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
- Articles 8a) i 53.1i) i 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.
- Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuit
recuperable per a les persones treballadores per compte al·liena que no presten
serveis essencials.
- Comunicat del pas d'alerta al pas d'emergència del Pla d'Actuació del Pla PROCICAT
per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial d'alt
risc de Protecció Civil del Departament d'Interior.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals.
- Guies d'actuació a l'àmbit laboral en relació al nou coronavirus.
- Comunicats del Ministeri de Sanitat i Departament de Salut.
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Per tot això,
RESOLC
PRIMER. SUSPENDRE totes les activitats municipals de caràcter presencial excepte
aquelles permeses en el Reial Decret Llei 10/2020, que són els serveis de vigilancia
municipal, el servei d’informàtica i el servei de recollida de residus i neteja viària; a
més dels serveis administratius necessaris per al desenvolupament d’aquests.

QUART. COMUNICAR la present resolució als treballadors municipals.
Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde.

En dono fe,
El secretari interventor.

DECRET

TERCER. DONAR COMPTE de la present Resolució al Ple de la Corporació en la
propera sessió ordinària que se celebri.
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- Els treballadors hauran de mantenir el seu horari habitual de treball, estant
localitzables durant aquesta franja horària.
- Es permetrà que els treballadors s’emportin el seu telèfon de l’ajuntament i, en cas
contrari, hauran de facilitar un telèfon de contacte.
- Es permetrà l’accés remot al gestor d’expedients i al compte de correu de
l’ajuntament.
- En cas de no disposar de mitjans informàtics al domicili on es porti a terme el
teletreball, s’ha de comunicar a l’ajuntament, que en la mesura de les seves
possibilitats els proveirà.
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SEGON. ESTABLIR les següents condicions per a la realització del teletreball:

