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DECRET D’ALCALDIA
Núm. 46/20 de data 22 de maig de 2020
Aprovació del Pla de Contingència de l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb per a un retorn
segur a la feina presencial- COVID-19
FETS
A causa de la greu crisi sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoV-2 el Govern d'Espanya va
decretar l'estat d'alarma a través del 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 per la COVID-19. La vigència de
l'estat d'alarma ha estat prorrogada fins el 24 de maig de 2020 (Reial decret 514/2020, de 8 de maig).
La intensitat o severitat de les mesures adoptades durant l’estat d’alarma ha variat en funció de
l’evolució de la crisi i s’ha caracteritzat per una restricció de la mobilitat de les persones. En l’àmbit de
la gestió dels recursos humans s’ha de destacar el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID 19, que va
regular la preferència del treball a distància sempre que tècnicament i raonablement fos possible, i el
Reial decret llei 10/2020 de 29 de març, pel qual es regulava un permís retribuït recuperable per a les
persones treballadores per compte aliè que no prestessin serveis essencials en el context de la lluita
contra la COVID-19.
Aquesta situació d’excepcionalitat va suposar que aquest Ajuntament adoptés un seguit de mesures
de prevenció, protecció i organitzatives orientades a la garantia de la prestació dels serveis declarats
essencials, des de la perspectiva, però, de la preservació de la salut dels empleats i les empleades
municipals. Així doncs es va dictar el Decret d’Alcaldia núm. 26/20 de data 16 de març on es van
aprovar l'establiment de diferents mesures organitzatives amb motiu de la COVID-19 per tal de
garantir el funcionament i la prestació de tots els serveis declarats essencials, predominant, sempre
que fos possible, la prestació dels serveis en la modalitat de teletreball, en coherència amb el Reial
decret llei 8/2020, de 17 de març.
El 28 d'abril de 2020 el Govern d'Espanya va aprovar el Pla per a la Transició cap a una Nova
Normalitat que té per objectiu principal aconseguir que, mantenint com a referència la protecció de la
salut pública, es recuperi gradualment la vida quotidiana i l'activitat econòmica, minimitzant el risc que
representa l'epidèmia per a la salut de la població. El procés de desescalada ha de ser gradual,
asimètric, coordinat i adaptable als canvis d'orientació necessaris en funció de l'evolució de les dades
epidemiològiques i de l'impacte de les mesures adoptades.
L’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit
nacional establertes desprès de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a
la transició cap a una nova normalitat preveu en l’art. 3 que, sempre que sigui possible, es fomentarà
la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que pugui realitzar l’activitat laboral a distància.
Igualment ho preveu l’art. 3 de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de
determinades restriccions d’àmbit nacional establertes desprès de la declaració de l’estat d’alarma en
aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.
L’objecte del present Decret és adequar les mesures i directrius aprovades i implementades fins ara en relació amb l’organització́ del personal de la Corporació - a aquesta nova etapa de desescalada i
flexibilització de l’estat d’alarma, amb la voluntat de reduir els riscos sanitaris per al personal
municipal que progressivament s’incorpori al treball de forma presencial, i per extensió, a la ciutadania
que es pugui relacionar amb aquest personal.

Aquest Decret aprova el Pla de contingència de l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb per a una
tornada progressiva i segura a la feina presencial, segons les indicacions efectuades pel servei de
prevenció de riscos d’aquest Ajuntament i de conformitat amb la normativa vigent, amb incorporació
d’obligacions de comportament per part del personal, com ara l’obligació de preservar la separació
física o la utilització d’equips de protecció individual, en el benentès que se seguirà fomentant el
teletreball en determinats serveis de forma preferent, sempre que sigui tècnicament i raonablement
possible.
Igualment el Pla de contingència,que ha estat redactat en data 20 de maig pel tècnic de protecció civil
i dels Serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell, Rafel Casanovas i Peñalver, inclou el Protocol
d’actuació davant de casos probables o confirmats de la COVID-19.
El Pla serà d’aplicació en la nova etapa de desescalada, sens perjudici que, en funció dels diferents
estadis de la pandèmia i de la intensitat de les mesures adoptades per les administracions
competents, es vagi adequant progressivament
FONAMENTS DE DRET
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
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 per la COVID-19.
Reial decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte
econòmic i social de la COVID-19.
Reial decret-llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per a les
persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir
la mobilitat de la població en el context de lluita contra la COVID-19.
Reial decret 514/2020, de 8 de maig, pel que es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19.
Pla per la desescalada de les mesures extraordinàries adoptades per fer front a la pandèmia de
COVID-19, aprovat pel Consell de Ministres el 28 d’abril de 2020.
Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic
de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport
professional i federat.
Ordre SND/399/2020, de 9 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 del Pla per
a la transició cap a una nova normalitat.
Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit
nacional establertes desprès de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a
la transició cap a una nova normalitat.
L'article 21.1 a), d), h) i m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
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Per l’exposat anteriorment,
RESOLC :
Primer. Aprovar el Pla de contingència de l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb per a un retorn de
forma segura a la feina presencial davant la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, que
s’adjunta com a Annex a aquest Decret, i que inclou les mesures de prevenció, protecció i
organitzatives en l’àmbit de prestació dels serveis municipals.
El Pla té per objecte establir la forma i condicions de prestació de la feina presencial dels diferents
serveis de l’Ajuntament, en condicions de seguretat pel personal empleat públic, així com, determinar
el Protocol d’actuació davant de casos probables o confirmats de la COVID-19.
Si correspon, aquest Pla s’anirà adequant progressivament en funció dels diferents estadis de la
pandèmia i de la intensitat de les mesures adoptades per les administracions competents.
Segon. El Pla de contingència és aplicable al personal en servei actiu de l’Ajuntament de Sant Martí
de Riucorb, llevat del personal que es trobi de baixa per incapacitat temporal o amb la relació suspesa
per causa legal.
Tercer. En relació amb els serveis la prestació dels quals encara no s’ha restablert, l’Ajuntament
acordarà reprendre l’activitat i l’obertura dels equipaments municipals d’acord amb el que disposi en
cada moment la normativa vigent i les autoritats sanitàries, regulant, en el seu cas, les especificitats
corresponents per al personal adscrit als mateixos. Els recursos humans d’aquests serveis es
disposaran en la forma i modalitat que resulti necessària per materialitzar la recuperació, atenent a les
fases establertes pel Govern de l’Estat i a les etapes i forma de reincorporació presencial progressiva
que indiqui el Pla de contingència.
Quart. El personal vulnerable i els majors de 60 anys seguiran prestant el treball a distància, en els
termes establerts en el Pla de contingència, i en tot cas seran els darrers en reincorporar-se
presencialment, prèvia valoració per part del servei de prevenció de riscos de l’Ajuntament.
Cinquè. S’instal·larà en els centres de treball, especialment a les zones comunes, als lavabos, i a la
intranet de l’Ajuntament cartells/ /senyalització que fomentin les mesures d’higiene i prevenció.
Sisè.Ordenar que el material de protecció individual i la resta de material de prevenció es distribueixi
entre els diferents serveis seguint les indicacions del servei de prevenció de riscos laborals i el previst
en el Pla de contingència de l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb, tenint especial cura dels àmbits o
llocs de treball amb major afluència de tercers, major densitat d’ocupació o major distància amb els
lavabos.
Setè. Els serveis que impliquin presència en domicilis o que suposin contacte amb persones fora de
les dependències municipals s’han de restringir a l'estrictament necessari, prèvia autorització del cap
corresponent, en els termes regulats en el Pla de contingència.
Vuitè. Aquest Decret modifica les mesures adoptades en Decrets anteriors relatius a la crisi derivada
de la COVID-19, en tot el que els contradigui.
Novè. Sens perjudici de les diferents etapes que preveu el Pla per a la reincorporació a la feina
presencial, la vigència de les mesures preventives, organitzatives i de funcionament que s’aproven en

aquest Decret és indefinida fins a la seva derogació́ , revisió́ o adequació segons l’evolució́ de la
situació́ epidemiològica i d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat sanitària.
Desè. Notificar al Consell Comarcal de l’Urgell l’aprovació del Pla de contingència de l’Ajuntament de
Sant Martí de Riucorb, per poder comunicar-ne el seu contingut al personal del Consell Comarcal que
prestin serveis presencials a l’Ajuntament de Sant Martí de Riucorb,i tenir així la informació d’accés a
l’Ajuntament davant la COVID-19.
Onzè. Donar difusió d’aquest Decret a la pàgina web municipal.
Dotzè. Notificar aquest Decret al personal empleat públic de la Corporació.
Tretzè. Comunicar el present Decret a tots els regidors/les regidores de la Corporació .
Catorzè. Donar compte al Ple en la primera sessió ordinària que es celebri.
Ho mana i ho signa el Sr. Alcalde davant meu, la Secretària, que en dono fe.
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