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DECRET D'ALCALDIA
1. Fets:
1. Derivat de l’extensió del virus COVID-19 i enfront a la situació actual que s’està
vivint, l’Equip de Govern va celebrar una reunió extraordinària ahir dia 15 de març de
2020 per adoptar una sèrie de mesures de prevenció, que complementen els bans i els
decrets adoptats fins ara.
2. Aquests bans i decrets han estat ratificats pel Reial Decret 463/2020, pel qual es
declara l’estat d’alarma a nivell estatal.

- 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 20/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
- Resolució INT 738/2020, de 13 de març, per la que s’aixequen excepcionalment
determinades restriccions de circulació establertes per la resolució INT/383/2020.
- Resolució SLT 737/2020, de 13 de març, per la que s’adopten mesures
complementàries per a la prevenció i el control per la infecció de SARS-CoV-2.

DECRET

Per tot això,
RESOLC
PRIMER. APROVAR les següents mesures adoptades per l’equip de govern en reunió
extraordinària de dia 15 de març de 2020:
1. Àrea de territori:
 Tancament del parcs públics, horts urbans i la pista poliesportiva.
 Redistribuir les tasques del personal dels serveis essencials per tal d’evitar
contagis i garantir la prestació d’aquests serveis amb les mesures de seguretat i
salut d’aquests treballadors.
2. Àrea econòmica:
 Revisió pressupostària per adequar les partides d’ajut a les famílies a les
necessitats derivades del COVID – 19.
 Permetre el teletreball als treballadors de l’Ajuntament, en els casos justificats
per ser persones de risc o bé tenir fills menors de 13 anys al seu càrrec, en línia
amb l’article 8 del RD 463/2020.
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Primer. Legislació aplicable

Número: 2020-0151 Data: 16/03/2020

2. Fonaments de dret

 Implementar el programa Bon veïnatge. Projecte de padrinatge, per fer front a
les necessitats de les persones més vulnerables.
 Reorganitzar els treballadors municipals que tinguin els centres de treball
tancats per prioritzar les tasques bàsiques d’atenció social.

DECRET

3. Àrea social:

Número: 2020-0151 Data: 16/03/2020

 Tancar l’atenció presencial al públic i derivar-la als tràmits telemàtics, telefònics
i, en cas d’urgència, a la cita prèvia.
 Prohibir el control horari dels treballadors municipals mitjançant l'ús de
l'empremta digital, prioritzant l'ús del portal horari o el registre en paper, en casos
excepcionals.
 Prohibir als treballadors municipals l'ús d’eines comunes sense que hagin estat
prèviament desinfectades.
 Obligar a respectar la distància mínima d’un metre entre persones així com les
altres mesures d’higiene establertes.
 Organitzar els serveis bàsics que presta l’Ajuntament en torns diversos per
evitar els possibles contagis entre la plantilla per garantir-ne així la prestació
durant tot el temps que duri l’episodi de la COVID – 19.
 Dividir el govern municipal en dos equips perquè un treballi de manera
presencial i l’altre amb teletreball amb el mateix objectiu de garantir-ne el
funcionament durant tot el temps que duri l’episodi de la COVID – 19.
 Encomanar a la Secretaria i als serveis jurídics de l’Ajuntament una proposta
encaminada a per metre el vot delegat en les sessions de govern municipals.
 Suspendre de la celebració de totes les sessions dels òrgans col·legiats així
com d’altres reunions.
 Suspendre, d'acord amb la Disposició addicional tercera del RD 463/2020, tots
els terminis administratius fins que "perdi vigència" el propi Reial Decret o en el
seu cas, les seves pròrrogues.

TERCER. DONAR COMPTE de la present Resolució al Ple de la Corporació en la
propera sessió ordinària que se celebri.
QUART. COMUNICAR la present resolució als treballadors municipals i a tots els
regidors de la Corporació.
CINQUÈ. DONAR PUBLICITAT a aquestes mesures a través dels mitjans de difusió
municipals.
Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde.

En dono fe,
El secretari interventor.
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SEGON. DETERMINAR que les mesures establertes en el punt anterior seran vigents
des de la signatura d’aquest decret fins que finalitzi la vigència del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, o les seves respectives pròrrogues.

