
 

DECRET 107/2020 

 

 

PERE PONS I VENDRELL, ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SUBIRATS (ALT PENEDÈS) 

 

Mitjançant Decret d’Alcaldia 94/2020, de 16 de març, modificat per Decret d’Alcaldia 106/2020, de 25 de març 

d’enguany, es varen adoptar un seguit de mesures organitzatives del personal al servei de Ajuntament de 

Subirats, a aplicar durant l’estat d’alarma declarat per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, davant la crisi 

sanitària generada pel COVID-19, i per tal de limitar la mobilitat dels treballadors amb la finalitat de reduir al 

màxima propagació de la infecció de la malaltia. 

 

En concret, el Decret modificat assenyalat preveu: 

 

PRIMER: Es suspèn l’atenció presencial dels serveis d’atenció ciutadana (OAC). Per a realitzar gestions que resultin 

necessàries, els ciutadans i ciutadanes podran fer-ho telefònica i telemàticament, emprant totes les eines que en 

aquests canals hi ha a la seva disposició, i tan sols sen supòsits excepcionals i adoptant les mesures necessàries 

segon el que ha dictat l’autoritat sanitària, es podrà realitzar alguna atenció presencial si hi ha causa extraordinària 

que no admeti demora.  

 

SEGON.- L’Ajuntament de Subirats romandrà tancat els dissabtes fins a nou avís, atenent a les mesures sanitàries 

que es decretin.  

 

TERCER: L’horari laboral de tot el personal al servei de l’Ajuntament de Subirats serà de 9,00 a 14,00 hores de dilluns 

a divendres, i la brigada municipal també els dissabtes pel matí, només 4 treballadors de forma rotativa, i pel temps 

imprescindible per fer les tasques de neteja. 

 

El personal s’organitzarà com segueix: 

 

Personal auxiliar administratiu i administratiu: organitzarà la seva prestació laboral per torns setmanals rotatius: 

 

Setmana del 16 al 22 de març: 

 

De forma presencial a l’Ajuntament:  M.R.A. 

E.G.V. 

N.G.C. 

Y.O.S. 

N.Z.M. 

LL.U.G. 



 

Brigada municipal: S’organitzarà en grups de treball independents, per 

parelles inalterables.  

 

La resta de personal auxiliar administratiu i administratiu d’aquella àrea/servei realitzarà la seva tasca en la 

modalitat de teletreball, respectant en tot cas l’horari laboral establert. No obstant lo acordat, de resultar necessària 

la seva presència a l’Ajuntament, el treballador/a haurà de personar-se a les oficines municipals tan prompte sigui 

requerit a l’efecte.  

 

Setmana del 23 al 29 de març: 

 

De forma presencial a l’Ajuntament: J.M.R. 

M.B.T. 

M.V.M. 

A.S.G. 

M.M.U. 

B.R.R. 

LL.U.G. 

Brigada municipal: S’organitzarà en grups de treball independents, per 

parelles inalterables. 

 

La resta de personal auxiliar administratiu i administratiu d’aquella àrea/servei realitzarà la seva tasca en la 

modalitat de teletreball, respectant en tot cas l’horari laboral establert. No obstant lo acordat, de resultar necessària 

la seva presència a l’Ajuntament, el treballador/a haurà de personar-se a les oficines municipals tan prompte sigui 

requerit a l’efecte.  

 

La brigada municipal farà principalment tasques de neteja i desinfecció dels espais públics, així com aquelles 

tasques pròpies de la brigada que resultin necessàries i inajornables, en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 

hores, i dissabtes només 4 persones en torns rotatius, i pel temps imprescindible per a fer les tasques de neteja. En 

qualsevol cas la brigada s’organitzarà en grups de treball de dues persones inalterables.  

 

Personal tècnic: El personal tècnic de l’Ajuntament i la secretària-interventora municipal realitzaran la seva prestació 

laboral en la modalitat de teletreball, respectant en tot cas l’horari de treball, per tal de garantir en la mesura del 

possible el normal funcionament de l’Ajuntament, tot i la suspensió dels terminis processals i administratius 

operada per la declaració d’alarma. 

 

No obstant lo acordat, de resultar necessària la seva presència a l’Ajuntament, el treballador/a haurà de personar-

se a les oficines municipals tan prompte sigui requerit a l’efecte.  

 



 

Treballadores de les llars d’infants municipals: Se’ls hi concedirà  permisos per deures inexcusables de caràcter 

públic a l’empara de l’article 96.1.d) del Decret legislatiu 1/1997 de 31 d’octubre pel que s’aprova la refosa en un 

Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i normativa 

laboral concordant. 

 

L’acord adoptat per l’Ajuntament de Subirats es va prendre seguint les diverses recomanacions i instruccions 

adoptades per les autoritats sanitàries. 

 

Vist que resulta necessari l’adopció de mesures organitzatives complementàries, que en qualsevol cas tindran 

caràcter temporal i estaran associades a la situació d’excepcionalitat derivada de la crisi sanitària ocasionada 

pel COVID-19 , que permetin: 

 

1.- D’una banda, garantir els serveis bàsics i estratègics els quals resta obligat a prestar l’Ajuntament de 

Subirats;   

 

2.- D’altra, afavorir la forma de prestació del treball a distància amb una triple finalitat: 

o com a mesura per contenir la propagació del virus i, en aquest sentit, atendre els requeriments 

imposats per les autoritats sanitàries.  

o com a mesura per protegir la seguretat i salut dels empleats i empleades de la corporació, i facilitar 

la conciliació de la seva vida personal, familiar i laboral.  

o com a mesura que permeti la continuïtat dels serveis públics que, com a Administració Pública, 

imposa l’ordenament jurídic.  

 

En virtut de les competències atorgades per l’article 21 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases del Règim 

Local i normativa concordant, 

 

RESOLC 

 

PRIMER.- DECLARAR que s’estableix amb caràcter de preferent, i mentre es mantingui la situació 

d’excepcionalitat generada per la crisi sanitària provocada pel COVID-19, la modalitat de treball no presencial 

per a la prestació dels serveis de l’Ajuntament de Subirats, excepte en aquelles àrees on el teletreball no sigui 

possible, com és el cas de la brigada municipal. 

 

No obstant, i per tal de garantir la prestació dels serveis bàsics i estratègics, hi haurà setmanalment personal 

administratiu i auxiliar administratiu, el mínim i indispensable, que realitzarà la seva tasca de forma 

presencial.  

 



 

S’acorda però que queda suspesa l’atenció presencial dels serveis d’atenció ciutadana (OAC). Per a realitzar 

gestions que resultin necessàries, els ciutadans i ciutadanes podran fer-ho telefònica i telemàticament, 

emprant totes les eines que en aquests canals hi ha a la seva disposició, i tan sols sen supòsits excepcionals 

i adoptant les mesures necessàries segon el que ha dictat l’autoritat sanitària, es podrà realitzar alguna 

atenció presencial si hi ha causa extraordinària que no admeti demora.  

 

SEGON.- ACORDAR que tant en la modalitat de treball presencial com no presencial, els empleats hauran de 

respectar l’horari acordat. 

 

TERCER.- MANTENIR en vigor les mesures organitzatives establertes per Decret d’Alcaldia 94/2020, modificat 

per Decret 106/2020,  per a la prevenció davant el risc d'infecció per coronavirus COVID-19. 

 

QUART.- ACORDAR que el temps de permanència dels empleats i empleades en el seu domicili com a 

conseqüència de les mesures organitzatives acordades per tindrà la consideració de temps de treball efectiu. 

 

CINQUÈ.- DECLARAR que per a garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics de 

l’Ajuntament de Subirats tots els empleats i empleades hauran d’estar localitzables.  

 

SISÈ.- DISPOSAR que l’Ajuntament de Subirats es reserva la possibilitat de disposar i mobilitzar el personal al 

seu servei per prestar els serveis necessaris que així ho requereixin.  

 

SETÈ.- DISPOSAR que aquesta resolució entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura, i mantindrà 

la seva vigència mentre es perllongui la situació d’excepcionalitat generada per la crisi sanitària provocada 

pel COVID-19.  

 

VUITÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquest Decret a tot el personal de l’Ajuntament, als efectes legals oportuns.  

 

NOVÈ.- PUBLICAR aquest Decret en la plana Web de l’Ajuntament de Subirats, als efectes legals de 

coneixement general. 

 

Ho mano i signo, a Subirats, a vint-i-cinc de març de dos mil vint. 

 

 

 

Pere Pons i Vendrell      Davant Meu, 

Alcalde-President       La Secretària-interventora 

 

 


		2020-03-27T13:15:28+0100
	Maria Sanpere Herrero - DNI 46964163A (AUT)


		2020-03-27T13:20:47+0100
	PERE PONS VENDRELL - DNI 46631724Y (SIG)




