Identificació de l’expedient: Mesures per a la prevenció i el control del coronavirus
COVID19 (expedient 1118/2020), reincorporació de tota la Brigada municipal al treball
presencial.

Així mateix, en el BOE núm. 116, de 25 de abril de 2020, s’ha publicat la Orden
SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los
desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID19.
II. Per decret de l’alcaldia núm. 345/2020, de 15 de març, es van prendre un seguit de
mesures per a la prevenció i el control del coronavirus COVID19, la vigència de les quals
començava el dia 16 de març de 2020 i finalitzava el dia 29 de març de 2020.
Per decret de l’alcaldia núm. 413/2020, de 28 de març, es va ampliar la vigència de les
mesures esmentades fins que es mantingués la declaració de l’estat d’alarma.
Per decret de l’alcaldia núm. 414/2020, de 30 de març, es va regular (durant el període de la
prohibició de treballar per a tots els treballadors que no prestessin serveis essencials), quins
empleats públics de l’Ajuntament de Martorell i dels seus ens dependents havien de prestar
els seus serveis presencialment i quins havien de prestarlos mitjançant teletreball.
Per decret de l’alcaldia núm. 475/2020, de 11 d’abril, es va tornar a regular (un cop es va
aixecar la prohibició de treballar a tots els treballadors que no prestessin serveis essencials),
mentre es mantingués vigent l’estat d’alarma, quins empleats públics de l’Ajuntament de
Martorell i dels seus ens dependents havien de prestar els seus serveis presencialment i
quins havien de prestarlos mitjançant teletreball. En aquest decret s’ordenava el treball
presencial del 50% del personal en actiu de la Brigada municipal de forma rotatòria en
setmanes alternes.
III. El cap de l’àrea de territori i sostenibilitat de l’Ajuntament de Martorell, en data 25 d’abril
de 2020, ha emès l’informe que a continuació es transcriu:
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I. Per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat de alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19. Aquest estat d’alarma ha estat
prorrogat per Reial Decret 476/2020, de 27 de març, per Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril
i per Reial Decret 492/2020, de 24 d’abril. Amb la darrera pròrroga l’estat d’alarma finalitza a
les 00:00 hores del dia 10 de maig de 2020.
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DECRET

[R/N: Àrea de Territori i Sostenibilitat. (RA 06/2020)
R/V: exp. G1118/2020
Assumpte: Informe en relació a la necessitat de disposar del 100% dels efectius de la
Brigada Municipal amb antelació a la finalització de l’estat de alarma.
Antecedents:

. Al BOE núm. 115, de 25 de abril de 2020, s’ha publicat el Real Decreto 492/2020, de 24 de
abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
. Al BOE núm. 116, de 25 de abril de 2020, s’ha publicat la Orden SND/370/2020, de 25 de
abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de
la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
Informe:
Vista l’evolució de les mesures adoptades per les autoritzats estatals i sanitàries en relació a
la progressiva flexibilització de les mesures de confinament de la població, i en previsió dels
diferents escenaris plantejats, es considera necessari que l’Ajuntament de Martorell realitzi
de forma anticipada els treballs i operacions que han de garantir que l’espai públic i els
serveis municipals tornin a estar en condicions adequades per a la reva utilització, segons
les limitacions i condicions que s’estableixin, tot incorporant les mesures especifiques
Plaça de la Vila, 46
08760 Martorell
Tel. 937 750050
ajuntament@martorell.cat

Codi Validació: 35CQASGSKS9JNKXJH5DWENW5M | Verificació: https://martorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4

d) Brigada municipal: .
El 50% del personal en actiu, de forma rotatòria en setmanes alternes. .
El 100% del personal en actiu adscrit al servei del cementiri municipal.
. El personal de la Brigada municipal dispensat de treball presencial ha de romandre
disponible durant l’horari habitual de la seva jornada de treball per cobrir tasques d’iguals o
similars característiques, podent ser requerit al treball presencial en cas d’emergència.
. Als efectes de garantir la flexibilitat de jornada laboral del personal de la Brigada municipal,
s’establirà una bossa d’hores a gestionar posteriorment en còmput anual.

DECRET

En el cas del personal adscrit a la Brigada Municipal de l’Ajuntament de Martorell, es preveia
mantenir el treball presencial, mentre estigui vigent l’estat d’alarma, segons el següent:
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. Mitjançant Decret 0475/2020, de data 11 d’abril de 2020, es van fixar les mesures per a la
prevenció i el control del coronavirus COID19, aplicables a partir del dia 14/4/2020.

d’higiene i seguretat que sigui necessàries per a la protecció de la població durant la crisi
sanitària ocasionada pe COVID19.

En tot moment caldrà aplicar les mesures organitzatives i individuals de protecció fixades per
al personal de la brigada durant l’estat d’alarma, se’ns prejudici de que se’n puguin
incorporar de noves.

Fonaments de dret
I. L’article 6 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març estableix:
“Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la
gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el
marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de
alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5.”
II. L’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
atribueix a l’alcalde, entre d’altres, la competència per adoptar personalment, i sota la seva
responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les
mesures necessàries i adequades, donant compte de forma immediata al Ple.
I l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985 assigna a l’alcalde la prefectura superior de tot el personal.
En conseqüència,
HE RESOLT
Primer. Establir que, a partir del dia 28 d’abril de 2020, tot el personal en actiu de la
Brigada municipal ha de treballar presencialment. En tot moment caldrà aplicar les mesures
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La qual cosa informem per al vostre coneixement i efectes.]

Codi Validació: 35CQASGSKS9JNKXJH5DWENW5M | Verificació: https://martorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4

En coherència amb aquestes necessitats, es considera necessari que a partir del proper dia
28 d’abril de 2020, la totalitat del personal en actiu de la Brigada Municipal desenvolupi el
treball de forma presencial.
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Per altra banda, durant les properes setmanes l’Ajuntament de Martorell te previst realitzar
de forma intensiva campanyes d’informació i sensibilització adreçades a la població, per tal
de que el procés de desconfinament es pugui realitzar de la manera més efectiva i amb la
màxima seguretat per als veïns i veïnes del municipi. Per aquest motiu, es preveu que per
part de la brigada municipal sigui necessari la realització de tasques de suport i logística que
han de permetre fer arribar a la totalitat de la població i col∙lectius vulnerables el material i
informació que l’ajuntament consideri oportú.

organitzatives i individuals de protecció fixades per al personal de la brigada durant l’estat
d’alarma, se’ns perjudici de que se’n puguin incorporar de noves.
Segon. Notificar aquesta resolució a tots els regidors de la Corporació, a tots els empleats
públics municipals i ferne difusió a la ciutadania per tots els mitjans possibles.
Martorell, document signat electrònicament al marge
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