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DECRET D’ALCALDIA
Expedient: 001/2020/1744/O141. PANDÈMIA CORONAVIRUS COVID-19.
Mesures excepcionals d’organització del personal al servei de l’Ajuntament de
Tàrrega i EPEL Fira Teatre, per tal de seguir prestant els serveis bàsics o estratègics
que són competència de l’Ajuntament, establint preferentment el treball a
distància o no presencial, amb l’objectiu de donar continuïtat a l’activitat
laboral.
Fets i antecedents
L’OMS, el dia 30 de gener de 2020, va declarar que la situació en relació amb
la malaltia del coronavirus COVID-19 suposava una emergència de salut pública
d’importància internacional, que exigia l’adopció de mesures orientades a
protegir la seguretat i la salut dels ciutadans, amb la finalitat de contenir la
progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.
El dia 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COVID-19 com a
pandèmia.
La Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya,
el mateix dia 11 de març va dictar la instrucció 2/2020, sobre mesures
preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARSCoV-2.
El dia 12 de març per aquesta mateixa alcaldia es va decretar (Resolució
2020/115) activat el Pla de Protecció Civil Municipal en fase d’alerta i es van
acordar un sèrie de mesures en relació a equipaments i serveis municipals.
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, òrgan competent en
matèria de salut de les persones a tot Catalunya, va dictar la resolució
SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures addicionals per a
la prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV-2 (coronavirus).

El dissabte dia 14 de març, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Real
Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que afecta a tot el
territori nacional, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març.
Mitjançant decret d’Alcaldia número 2020/119, de data 17 de març de 2020, es
van acordar mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i
personal al servei de l’Ajuntament de Tàrrega i EPEL Fira Teatre, per a limitar la
prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per al correcte
funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics i restringir la mobilitat del
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Els dies 12 i 13 de març es van dictar per aquesta alcaldia instruccions en relació
a mesures preventives, organitzatives i laborals de l’Ajuntament de Tàrrega i EPEL
Fira de Teatre pel SARS-CoV-2.
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referit personal, amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la infecció
de la malaltia coronavirus COVID-19.
Mitjançant el Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat
d'alarma declarat pel 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, va quedar prorrogat l'estat d'alarma fins a les 00:00 hores de el 12
d'abril de 2020,
El diumenge dia 29 de març, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial
decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït
recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin
serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de
la lluita contra el COVID-19.
La Disposició addicional primera d’aquesta norma, habilitava a les entitats locals
per a dictar les instruccions i resolucions que fossin necessàries per a regular la
prestació de serveis dels empleats públics inclosos en l'àmbit d'aplicació de Reial
Decret Legislatiu 5 / 2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, amb l'objecte de mantenir el
funcionament dels serveis públics considerats essencials.
Per aquest motiu, mitjançant decret d’Alcaldia número 2020/213, de data 30 de
març de 2020, es van acordar mesures excepcionals d’organització del personal
al servei de l’Ajuntament de Tàrrega i EPEL Fira Teatre, amb l’objectiu de reforçar
les mesures que limiten la mobilitat de les persones, per garantir que els sacrificis
i esforços de tot la població tinguin una major repercussió en la lluita contra el
COVID-19, entre les quals, es va establir l’aplicació d’un permís retribuït
recuperable per als empleats/des que no prestin serveis essencials, pel període
del 30 de març al 9 d’abril de 2020.
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El dia 11 d’abril de 2020, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret
487/2020, de 10 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Real
Decret 463/2020.
La pròrroga establerta en aquest Reial Decret s'estén fins a les 00:00 hores del
dia 26 d'abril de 2020, i se sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de
17 de març, i pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga
l'estat d'alarma declarat pel 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.
D’acord amb l’article 21.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, atribueix als alcaldes i alcaldesses, entre d’altres, la
competència per a 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
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RESOLC:
Primer. ACORDAR, l’adaptació de les mesures d’organització del personal al
servei de l’Ajuntament de Tàrrega i de l’EPEL Fira de Teatre, a la situació actual,
establint preferentment el treball a distància o no presencial, amb l’objectiu de
donar continuïtat a l’activitat laboral i al manteniment de les relacions laborals,
i al mateix temps, garantint la prestació dels serveis bàsics o estratègics.
Segon. Sobre els SERVEIS BÀSICS O ESTRATÈGICS que cal prestar de forma
presencial
2.1. ACORDAR que, a partir del 14 d’abril de 2020, es prestaran de forma
presencial els següents serveis bàsics o estratègics que es realitzaran amb els
serveis mínims de personal municipal que tot seguit s’estableix::
a) Policia local:
Tots els membres del cos de la policia local hauran d’estar disponibles. El sotsinspector establirà els torns de servei dels caporals i agents, que podrà modificar,
ajustar, ampliar i introduir qualsevol canvi al quadrant en funció de les
necessitats del servei per garantir el compliment de les determinacions i
limitacions que implica la declaració de l’estat d’alarma.
b) Àrea de Serveis Municipals:
Tot el personal adscrit a l’Àrea de Serveis Municipals prestarà el servei de forma
presencial.
El Cap de l’àrea de serveis municipals i la Cap de colla de neteja
d’equipaments, determinaran la modalitat de prestació d’aquests serveis.
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c) Secretaria General:
-El secretari general
-Secretaria d’Alcaldia
-Auxiliar de serveis generals
d) Oficina d’Atenció al Ciutadà.
El servei d’atenció al ciutadà i Registre General de l’OAC es prestarà en torns de
dos persones, en horari d’atenció al públic de 8.00 hores a 15.00 hores, per tal
de garantir el registre de documents i l’atenció i informació als ciutadans del
municipi.
Tot i l’obertura del registre es recomana que les consultes o peticions tant de la
ciutadania com d’altres administracions públiques es facin prioritàriament per
telèfon o per correu electrònic.
2.2. En el cas que els empleats adscrits a aquests serveis només puguin realitzar
parcialment la seva jornada setmanal, es determinarà a posteriori la
consideració de les hores no treballades i el tractament legal d’aquesta situació,
prèvia negociació amb la representació legal de les persones treballadores.
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Tercer. Sobre la resta de personal adscrit als SERVEIS BÀSICS O ESTRATÈGICS
3.1 ACORDAR que, a partir del 14 d’abril de 2020, la resta de personal adscrit als
següents serveis que tenen la consideració de bàsics o estratègics i que puguin
realitzar treball a distancia o teletreball, continuaran prestant el servei mitjançant
aquesta modalitat, sota les directrius dictades pels respectius caps d’unitat o
d’àrea, realitzant la seva jornada ordinària de treball:
-Secretaria General, Intervenció, Tresoreria, Recursos humans, Informàtica,
Comunicació i Ràdio, Urbanisme, Acció social i EPEL Fira de teatre al carrer de
Tàrrega.
3.2 ACORDAR que la resta de treballadors d’aquests serveis, que no puguin
realitzar treball a distancia o teletreball, atesa la tipologia de tasques que
desenvolupen, es poden incorporar, de forma presencial, al seu lloc de treball,
amb efectes del dia 14 d’abril de 2020, adoptant les mesures d’actuació
recomanades pel servei de prevenció, tals com, mesures higièniques i utilització
dels equips de protecció individual (EPIS) adequats a les activitats i treballs a
desenvolupar que facilitarà l’empresa.
Quart. SERVEIS PÚBLICS QUE NO TENEN EL CARÀCTER DE BÀSICS O ESTRATÈGICS.
4.1 ACORDAR que, a partir del 14 d’abril de 2020, el personal adscrit als serveis
que no tenen caràcter de bàsics o estratègics (Centre de Formació La Solana,
Centre Obert, Biblioteca Pública de Tàrrega-Germanes Güell, Cultura, Museus,
GòTIC, Habitatge, Joventut, igualtat i salut, Oficina d’escolarització, Participació
i pobles agregats, Promoció econòmica, Aparcament municipal, Esports, Teatre
Ateneu, EMMT, Llars d’infants) que puguin realitzar treball a distancia o
teletreball, continuaran prestant el servei mitjançant aquesta modalitat, sota les
directrius dictades pels respectius caps d’unitat o d’àrea, realitzant la seva
jornada ordinària de treball.
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En el cas que aquests empleats, per la tasca que desenvolupen només puguin
realitzar parcialment la seva jornada setmanal, es determinarà a posteriori la
consideració de les hores no treballades i el tractament legal d’aquesta situació,
prèvia negociació amb la representació legal de les persones treballadores.
4.2 ACORDAR que la resta d’ empleats d’aquets serveis que no puguin realitzar
teletreball per ser aquest un sistema incompatible amb les tasques que realitzen,
es poden incorporar, de forma presencial, al seu lloc de treball, amb efectes del
dia 14 d’abril de 2020, EXCEPTE el personal que té el seu centre de treball tancat,
els quals estaran disponibles per la Corporació per atendre les necessitats que
puguin sorgir. Una vegada hagi finalitzat l’estat d’alarma, es determinarà la
consideració de les hores no treballades i el tractament legal d’aquesta situació,
prèvia negociació amb la representació legal de les persones treballadores.
4.3 Les persones treballadores que s’incorporin presencialment al seu lloc de
treball hauran d’adoptar les mesures d’actuació recomanades pel servei de
prevenció, tals com, mesures higièniques i utilització dels equips de protecció
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individual (EPIS) adequats a les activitats i treballs a desenvolupar que facilitarà
l’empresa.
Cinquè.- Mesures de protecció adreçades al personal que treballa de forma
presencial i pugui estar inclòs/a dins dels grups vulnerables per a COVID-19.
Per tal d’evitar el risc de contagi en el lloc de treball, el servei de vigilància de
la salut de Prevint, amb col.laboració amb la Unitat de recursos humans,
realitzarà una avaluació i prevenció de riscos del personal que treballa de forma
presencial i pugui estar inclòs/a dins dels grups vulnerables per a COVID-19
(treballadors/es amb diabetis, malalties cardiovasculars (inclosa la hipertensió),
malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica,
immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de
60 anys).
Amb les dades facilitades per l’empleat/da, el servei mèdic de Vigilància de la
Salut de Prevint ha d’elaborar un informe en què deixi constància de la condició
de col·lectiu de risc i la impossibilitat d’adaptació del lloc de treball, o de
protecció adequada que eviti el contagi o de la reubicació en un altre lloc
exempt de risc d’exposició a l’SARS- COV-2.
Amb aquest informe, el metge o metgessa d’atenció primària procedeix a
l’estudi individual del cas i si ho considera estén la baixa, utilitzant uns codis
predeterminats, a similitud dels casos de positius o de quarantena. D’aquesta
manera, l’INSS el trasllada a la mútua perquè procedeixi al pagament de la
prestació com a contingència professional.
Si ets personal que ja està teletreballant, no cal activar el procediment, ja que
una mesura adaptativa és precisament treballar des de casa.
Sisè.- Mesures de conciliació de la vida familiar i laboral.
El personal laboral de l’Ajuntament de Tàrrega i EPEL Fira de Tàrrega al carrer
que acreditin deures de cura respecte del cònjuge o la parella de fet, així com
respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona
treballadora els seran d’aplicació les següents mesures establertes a l’ article 6
del Reial Decret 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social del COVID-19 :
Adaptació de l’horari de la jornada de treball: pot referir-se a canvi de
torn, alteració d’horari, horari flexible, jornada partida o continuada,
canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi de la forma de
prestació del treball (inclòs el treball a distància); o qualsevol altre canvi
de condicions que estigui disponible o es pugui implantar de forma
raonable i proporcional, tenint en compte el caràcter temporal i
excepcional de les mesures contemplades en la norma, limitat a la
durada de l’adaptació al període excepcional a causa de la COVID-19.

Maria Alba Pijuan Vallverdú

Signatura 1 de 1

12/04/2020 Alcaldessa



Per tal de validar aquest document consulti la següent adreça:
Codi Segur de Validació

53cd01129d4d490096b700eadfa7ce2b001

Url de validació

https://seu.tarrega.cat

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/235 - Data Resolució: 12/04/2020

Expedient:
Descrip.:



001/2020/1744/O141
PANDÈMIA CORONAVIRUS COVID-19

Reducció especial de la jornada de treball: es regirà per l’article 37.6 i
37.7 del TRET i normativa concordant i comportarà la reducció
proporcional de les retribucions.
La reducció de jornada ha de ser comunicada amb 24 hores d’antelació
i podrà assolir el 100% de la jornada si resulta necessari,

Per tal d’acollir-vos a aquestes mesures, podeu contactar amb el personal de la
Unitat de RRHH i us informaran al respecte.
Setè. ACORDAR reprendre les obres públiques i de manteniment del municipi,
executades per mitjans propis, que van quedar suspeses mitjançant el Decret
d’Alcaldia 2020/223, de data 30 de març.
Vuitè. Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR EL DIA 14 D’ABRIL DE 2020, i tindrà
vigència mentre duri l’estat d’alarma, sempre que la situació sigui similar a
l’actual i sense perjudici de que en qualsevol moment pugui ser susceptible de
modificar-se o ampliar-se, en relació, en cada cas, amb la situació
epidemiològica que declari l’autoritat competent.
Aquesta resolució no deroga les mesures previstes pel Decret de l’Alcaldia
2020/115 de en data 12 de març de 2020, ni pel Decret d’Alcaldia 2020/119, de
data 17 de març, ni pel Decret d’Alcaldia 2020/223, de data 30 de març, llevat
d’aquells aspectes que la contradiguin o s’hi oposin.
Novè. NOTIFICAR aquesta resolució als membres electes de la corporació i als
representants dels empleats públics així com publicar-lo al Portal del Personal a
efectes de coneixement a tot el personal de l’Ajuntament de Tàrrega i EPEL Fira
de Teatre i als efectes legals oportuns.
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El mana i signa l’Alcaldessa de la qual cosa com a secretari en dono fe.
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