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Identificació de l’expedient: 2931/2020 1069  

DECRET D’ALCALDIA

A la vista de la situació creada pel SARS-COV-2, conegut popularment amb el nom de 
coronavirus i, vista les Resolucions SLT/720/2020 i SLT/737/2020, de 13 de març, per les 
quals s'adopten mesures addicionals i complementàries per a la prevenció i el control de la 
infecció pel SARS-CoV-2.

Vist el Decret d’Alcaldia 2020/499, de 12 de març, pel que s’activava el Pla d’Emergència 
municipal en fase d’alerta, així com el Decret d’Alcaldia 2020/517, de 13 de març pel que es 
passava de la fase d’alerta a la fase d’emergència-1 i el Decret d’Alcaldia 2020/523, de 14 
de març.

Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel que es declara l’estat d’alarma, a tot el 
territori de l’Estat, per la gestió de la situació de crisi sanitària pel COVID-19 a tot el territori 
estatal.

Vist el Reial Decret 476/2020, de 27 de març pel que es prorroga l’estat d’alarma fins a les 
00.00 h del 14 d’abril de 2020.

Vist el Reial Decret Legislatiu 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït 
recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri, que no prestin serveis 
essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra 
el COVID-19, el qual, en la seva disposició addicional primera, faculta l’alcaldessa per a 
dictar les instruccions i resolucions que siguin 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 que es 
considerin essencials, pel present

RESOLC

PRIMER.- Disposar que es segueixi amb la limitació de la prestació dels serveis públics de 
l’Ajuntament de Canet de Mar a aquells que siguin estrictament necessaris per a garantir el 
funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics.

SEGON.- Disposar, en conseqüència amb l’apartat anterior, restringir al màxim la mobilitat 
dels membres electes i del personal al servei de l’Ajuntament de Canet de Mar, sense 
perjudici dels desplaçaments d’aquelles persones que es considerin indispensables per al 
manteniment dels serveis públics bàsics o estratègics.

TERCER.- Disposar que als efectes previstos als apartats anteriors, tindran caràcter de 
serveis públics bàsics o estratègics, els següents:

1. Oficina d’Atenció al Ciutadà: Hi haurà d’haver en tot moment 2 treballadors/es dels 
quals com a mínim un haurà d’ésser agent OAC, amb caràcter rotatori. En aquesta 
rotació s’hi pot incloure tot el personal administratiu de la plantilla l’Ajuntament. 
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2. Secretaria: La secretària de la Corporació i un suport administratiu, amb caràcter 
rotatori.

3. Intervenció: L’Interventor de la Corporació i tres suports administratius.
4. Tresoreria: El tresorer de la Corporació i un suport administratiu.
5. Recursos Humans: personal per a la confecció de les nòmines i tràmits amb la 

Seguretat Social.
6. Serveis Socials: Dos tècnics i un suport administratiu, amb caràcter rotatori.
7. Sanitat i Medi Ambient: un suport administratiu.
8. Plaça mercat: un conserge.
9. Noves tecnologies: personal necessari als efectes de garantir les incidències 

tècniques dels empleats declarats en serveis bàsics o estratègics.
10. Comunicació i Alcaldia: personal necessari per garantir els serveis d’informació i 

comunicació corporativa.
11. Ràdio Canet: un locutor i un tècnic de so.
12. Aparcament: Un vigilant per torn.
13. Brigada d’Obres i Serveis i Cementiri: S’estableix com a servei mínim el 50% de la 

plantilla.
14. Jardineria:  S’estableix com a servei mínim el 50% de la plantilla.

QUART.- La prestació de serveis declarats bàsics o estratègics es realitzarà de manera 
prioritària, mitjançant sistemes no presencials i d’accés remot. Únicament en els supòsits 
que no sigui possible s’autoritzarà la prestació del servei de manera presencial, per 
exemple, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, Serveis Socials, Aparcament, Brigada d’Obres i 
Serveis i Cementiri, Jardineria i vigilant de la plaça mercat.

CINQUÈ.- Dispensar del treball presencial a les persones al servei de l’Ajuntament de Canet 
de Mar que no estan incloses en el dispositiu Tercer, tot sense perjudici de la necessitat de 
procedir al treball per via telemàtica o similar, des dels seus domicilis, on hauran d’estar, 
com a mínim, durant l’horari normal del seu treball, sempre que això sigui possible, bé per 
haver-los facilitat els mitjans informàtics necessaris o perquè ja en disposin, i d’acord amb la 
naturalesa de la seva responsabilitat. Tot això sense perjudici que, en cas d’urgència, pugui 
ser requerida la seva presència.

SISÈ.- Disposar que el personal adscrit al servei de Brigada d’Obres i Serveis, Cementiri i 
Jardineria, sota la direcció del seu cap, es dividirà en diferents torns, havent d’estar 
disponibles per personar-se, en cas d’urgència, allà on els indiqui el seu cap. Mentre no se’ls 
requereixi hauran de restar al seu domicili. 

SETÈ.- Quant a l’aparcament públic ubicat a la riera Gavarra, 4-14, mantindrà la reducció de 
l’horari d’obertura al públic de 8 a 20 hores, coincidint amb l’horari del Centre d’Atenció 
Primària. 

VUITÈ.- Entre tots els conserges existents a la plantilla de l’Ajuntament, es faran diferents 
torns per tal que es cobreixi la vigilància de la plaça Mercat i de l’aparcament públic.

NOVÈ.- Disposar que el personal administratiu de la Policia Local, sota la direcció del seu 
cap, es dividirà en diferents torns, quant al treball presencial. Quan no hagin de personar-se 
a les oficines de la Comissaria Local hauran de procedir al treball per via telemàtica o 
similar, des dels seus domicilis, on hauran d’estar, com a mínim, durant l’horari normal del 
seu treball, sempre que això sigui possible, bé per haver-los facilitat els mitjans informàtics 
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necessaris o perquè ja en disposin, i d’acord amb la naturalesa de la seva responsabilitat. 
Tot això sense perjudici que, en cas d’urgència, pugui ser requerida la seva presència.

DESÈ.- Disposar que els dies que el personal, tant funcionari com laboral, de l’Ajuntament 
de Canet de Mar no treballi ni presencialment ni per mitjà de teletreball, gaudiran, en virtut 
d’allò que disposa el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, d’un permís retribuït 
recuperable, de caràcter obligatori, entre els dies 30 de març i 9 d’abril de 2020, ambdós 
inclosos. La recuperació de les hores de treball no prestades es podrà fer efectiva des de 
l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.

ONZÈ.- Disposar que en el termini de 5 dies hàbils des de la finalització de l’estat d’alarma 
s’iniciïn la negociació amb la representació legal dels treballadors per tal d’arribar a un acord 
en la forma de recuperació de les hores, tot això de conformitat amb el que es disposa a 
l’art. 3.2 del RDL 10/2020, de 29 de març.

DOTZÈ.- Que la present resolució es notifiqui al Comitè d’Empresa i a les diferents àrees de 
l’Ajuntament afectades.

Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica.
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