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

III. Per Acord del Consell de Ministres del 28 d’abril de 2020 s’aprova el Pla per a la
transició cap a una nova normalitat. El Pla, que ha de servir, també, per proporcionar
una nova fulla ruta per a les administracions, ciutadania i empresariat, estableix els
principals paràmetres i els instruments per a l’adaptació del conjunt de la societat a la
nova normalitat, amb les màximes garanties de seguretat, així un procés de
desescalada (articulat en quatre fases) gradual, asimètric, coordinat amb les
comunitats autònomes, i adaptable als canvis d’orientació en funció de l’evolució de les
dades epidemiològiques i de l’impacte de les mesures adoptades. A data d’avui, la
unitat territorial on està situat el municipi de Martorell es troba en la fase 1 del Pla, per
bé que és previsible que el dia 8 de juny de 2020 passi a la fase 2.
IV. L’Ajuntament de Martorell, el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les
Persones de Martorell i Martorell Gestió del Sòl, Empresa Municipal, S.L. hauran de
reprendre les activitats de forma esglaonada, establint totes les mesures per evitar el
contagi de Covid19 del personal, motiu pel qual és necessari que els centres de
treball s’adaptin i s’adeqüin per tal d’incorporar al personal que hi presta el seus
serveis.
V. El coordinador general de l’Ajuntament de Martorell, en data 5 de juny de 2020, ha
emès l’informe que a continuació es transcriu:
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II. L’estat d’alarma ha estat objecte de diverses i successives pròrrogues, la darrera
de les quals finalitza a les 00:00 hores del proper 7 de juny.

Número: 2020-0669 Data: 05/06/2020

I. En el BOE núm. 67 de 14 de març de 2020 es publica el Reial Decret 463/2020, de
14 de març, pel qual es declara l’estat de alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada por el COVID19.
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DECRET

Assumpte: Informe en relació a la reincorporació al treball presencial del personal de
l’Ajuntament de Martorell i el seus ens dependents (Patronat municipal de serveis
d’atenció a les persones de Martorell i Martorell Gestió del Sòl, Empresa Municipal,
S.L.), a partir de l’entrada en vigor de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova
normalitat.

Antecedents:

Per decret de l’alcaldia núm. 414/2020, de 30 de març, es regula (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 han de prestar els seus serveis presencialment i quins han de
prestarlos mitjançant teletreball.
Per decret de l’alcaldia núm. 475/2020, d’11 d’abril, es torna a regular (un cop es va
aixecar la prohibició de treballar a tots els treballadors que no prestessin serveis
essencials), mentre estigui vigent l’estat d’alarma, quins empleats públics de
l’Ajuntament de Martorell i dels seus ens dependents han de prestar els seus
serveis presencialment i quins han 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.
Per decret de l’alcaldia núm. 518/2020, de 25 d’abril, es regula que a partir del 28
d’abril, tot el personal de la Brigada en actiu ha de prestar els seus serveis
presencialment.
Per decret de l’alcaldia núm. 571/2020, de 20 de maig, es modifica el decret
475/2020, d’11 d’abril, en el sentit que s’ha d’incloure en el servei de Protecció Civil,
al Tècnic de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, als efectes que ha de realitzar el
seu treball de forma presencial, amb motiu del seu reingrés al servei actiu.

DECRET

Per decret de l’alcaldia núm. 413/2020, de 28 de març, s’amplia la vigència de les
mesures esmentades durant el manteniment de la declaració de l’estat d’alarma.
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Per decret de l’alcaldia núm. 360/2020, de 20 de març, es modifica el redactat del
Decret 345/2020, en relació amb els serveis mínims, i es determina la vigència del
23 al 29 de març de 2020.

Número: 2020-0669 Data: 05/06/2020

I. Per decret de l’alcaldia núm. 345/2020, de 15 de març, amb vigència des del 16 i
fins el 29 de març de 2020, es prenen un seguit de mesures per a la prevenció i el
control del coronavirus COVID19 i es determinen els serveis mínims per garantir el
funcionament del serveis públics bàsics o estratègics.

III.

El Pla per a la transició cap a una nova normalitat s’està desenvolupament
mitjançant diversa normativa, entre la que trobem l’Ordre SND/399/2020, de 9 de
maig, l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, i l’Ordre SND/458/2020, de 30 de
maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional
establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1,
fase 2 i fase 3, respectivament.

DECRET

Per resolució del president del Patronat núm. 117/2020, de 4 de juny, s’aprova el
Pla de contingència Covid19 del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les
Persones de Martorell , així com els seus annexos I, II, III, IV i V, amb l’objectiu de
garantir les condicions de seguretat i salut amb motiu de la realització d’activitats
essencials en el Patronat, així com el retorn d’altres activitats posteriors a la situació
de confinament, adoptant les mesures preventives necessàries front el contagi del
coronavirus SARSCoV2.
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Per decret d’alcaldia núm. 593/2020, de 27 de maig, s’aprova el Pla de
Contingència Coronavirus Covid19 de l’Ajuntament de Martorell i del seu ens
dependent (Martorell Gestió del Sòl, Empresa Municipal, S.L.), així com els seus
annexos I, II, III, IV, V, VI i VII, que figuren incorporats a l’expedient, determinant
que l’objectiu del Pla és garantir les condicions de seguretat i salut amb motiu de la
realització d’activitats essencials en l’Ajuntament i el seu ens dependent, (Martorell
Gestió del Sòl, Empresa Municipal, S.L.), així com el retorn d’altres activitats
posteriors a la situació de confinament, adoptant les mesures preventives
necessàries front el contagi del coronavirus SARSCoV2.

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
atesa la necessitat de que la transició cap a la nova normalitat vagi acompanyada del
restabliment progressiu de determinats serveis públics, cal preveure la reincorporació
al treball presencial del personal necessari per a garantir correcte el funcionament dels
següents serveis, a partir de l’entrada en vigor de la fase 2:









Oficines d’atenció al ciutadà (OAC)
Oficines d’atenció a l’usuari (OAU)
Oficina municipal d’informació al consumidor (OMIC)
Oficina Local d’habitatge (OLH)
Arxiu Municipal
Llars d’infants municipals.
Biblioteca municipal.
Escoles públiques d’educació infantil i primària.

Codi Validació: 9FLT6JR33S9L9RCKFY5YQGMAF | Verificació: https://martorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 5

II.

La reincorporació al treball presencial es realitzarà seguint les mesures previstes al Pla
de Contingència Coronavirus Covid19 de l’Ajuntament de Martorell i del seu ens
dependent i el Pla de Contingència del Patronat municipal de serveis d’atenció a les
persones de Martorell per fer front al covid19, amb l’objectiu de garantir les condicions
de seguretat i salut amb motiu de la realització d’activitats, adoptant les mesures
preventives necessàries front el contagi del coronavirus SARSCoV2.
La posada en servei dels diferents espais i dependències municipals haurà
d’efectuarse un cop s’hagin realitzat de forma prèvia les feines de neteja i desinfecció
necessàries, així com l’adopció de les mesures de seguretat i salut previstes per a
cada cas, segons s’estableix al Pla de contingència.”
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. De conformitat amb l’article 21.1. apartats a), h), i m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de regim local, l’alcalde ostenta atribucions per a la direcció
del govern i l’administració municipal, per a la direcció superior de tot el personal
municipal, i 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.

DECRET

Tanmateix, amb l’objectiu de preparar de forma efectiva la posada en funcionant de
forma presencial de la resta de serveis i el retorn d’altres activitats posteriors a la
situació de confinament, segons els casos, en la fase 3 o un cop finalitzi l’estat
d’alarma, es preveurà la reincorporació progressiva de la resta del personal de
l’Ajuntament Martorell i el seus ens dependents (Patronat municipal de serveis
d’atenció a les persones de Martorell i Martorell Gestió del Sòl, Empresa Municipal,
S.L.)
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Complex Educatiu.
Espai Jove (Centre Cultural).
Viver d’empreses.
Centre de promoció econòmica (Molí Fariner).
CET Can Cases.
Deixalleria mòbil i deixalleria fixa.

Codi Validació: 9FLT6JR33S9L9RCKFY5YQGMAF | Verificació: https://martorell.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 5








En conseqüència,
HE RESOLT

Segon. Determinar que per a la reincorporació progressiva es garantiran les mesures
per evitar el contagi de la Covid19 tot aplicant el Pla de Contingència Coronavirus
Covid19 de l’Ajuntament de Martorell i del seu ens dependent (Martorell Gestió del Sòl,
Empresa Municipal, S.L.), aprovat per decret de l’alcaldia núm. 593/2020, de 27 de
maig, i el Pla de contingència Covid19 del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a
les Persones de Martorell, aprovat per resolució del president del Patronat núm.
117/2020, de 4 de juny.
Tercer. Notificar aquesta resolució a tots els regidors de la Corporació, als
representats del personal, a tots els empleats públics municipals, i ferne difusió a la
ciutadania per tots els mitjans possibles.
Martorell, document signat electrònicament al marge
L’alcalde

Dono fe
El secretari
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Oficines d’atenció al ciutadà (OAC)
Oficines d’atenció a l’usuari (OAU)
Oficina municipal d’informació al consumidor (OMIC)
Oficina Local d’habitatge (OLH)
Arxiu Municipal
Llars d’infants municipals.
Biblioteca municipal.
Escoles públiques d’educació infantil i primària.
Complex Educatiu.
Espai Jove (Centre Cultural).
Viver d’empreses.
Centre de promoció econòmica (Molí Fariner).
CET Can Cases.
Deixalleria mòbil i deixalleria fixa.
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DECRET

Primer. Ordenar la reincorporació progressiva al treball presencial del personal
necessari per a garantir el correcte el funcionament dels següents serveis, a partir de
l’entrada en vigor de la fase 2, prevista inicialment per al 8 de juny de 2020:

