Expedient: 405/2020 Coronavirus-Covid19

DECRET DE L’ALCALDESSA NÚM. 83/2020
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En motiu de la pandèmia del Covid-19 i durant els últims dies, s’ha ordenat l’aplicació
de diferents mesures i actuacions per part del Govern Central i del Govern de la
Generalitat de Catalunya, que precisen de la seva aplicació específica en l’àmbit de
les competències i organització municipal.
Per altra part, per Decret d’aquesta alcaldia núm. 80/2020, de 12 de març, ja es va
acordar el tancament de diversos espais i instal·lacions municipals i la suspensió de
les activitats que s’hi realitzen, i es va sol·licitar a la ciutadania la seva col·laboració i
que s’evitin els desplaçaments i contacte innecessaris.
Arrel de la situació actual i de la publicació del Real Decreto 463/2020, que va entrar
en vigor el dissabte 14 de març i pel qual es declara l’Estat d’Alarma, i dels
esdeveniments dels últims dies que fan necessari adoptar més mesures per lluitar
contra el Covid-19, és convenient establir-ne de destinades a protegir la salut dels
empleats municipals i de les persones usuàries dels serveis municipals i alhora definir
els serveis bàsics que s’han de continuar prestant.
Que des del Consell de Joventut de Taradell, el Puntal Jove i d’aquest Ajuntament,
s’ha decidit impulsar una xarxa de voluntaris per prestar ajuda a qualsevol ciutadà de
Taradell que ho necessiti.
Per tot l’anterior i prèvia la consulta efectuada amb els representants sindicals, serveis
tècnics i administratius municipals i altre personal d’aquest ajuntament.
RESOLC
Primer.-Establir que l’atenció al públic a les oficines municipals no s’efectuarà de
forma presencial sinó telefònica i telemàtica, de dilluns a divendres de 9 a 14 h. i els
dilluns de les 16 a les 19 h.
En cas d’urgència i fora dels horaris referits, els ciutadans s’hauran d’adreçar
telefònica o telemàticament als vigilants locals, als serveis socials municipals o al
Centre d’Atenció Primària-CAP.
Segon.-Quan a la forma de prestació de les tasques per part del personal de
l’ajuntament, s’estableixen les directrius següents:

CVE: 20200-07117-24621-81006

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

a. Acordar, com a directriu general, la mínima presència dels empleats municipals
en el seu lloc de treball, afavorint el confinament dels mateixos en els respectius
domicilis.
b. Prioritzar el teletreball per a tos els empleats municipals en la forma que ho
permeti el lloc de treball de cadascun.
c. En funció dels serveis que presten directament els empleats municipals, cada
grup de servei i d’acord amb els caps dels mateixos o, en el seu cas, amb
aquesta alcaldia, organitzarà l’assistència de cada empleat al seu lloc de treball
per torns i/o alternativament i en la forma que permeti donar el màxim
compliment a l’establert en els apartats anteriors.
d. Les netejadores no hauran de prestar els seus serveis mentre romanguin
tancats els espais i equipaments que cadascuna tingui adscrits o fins que es
requereixi per part de l’ajuntament. S’exceptuen les dependències de la Casa
Consistorial que es netejaran cada tres dies.
e. Els vigilants locals prestaran els seus serveis seguint l’horari i calendari vigent
actualment.
Tercer.-Impulsar una Xarxa de voluntaris de Taradell per a la lluita contra el Còvid-19,
juntament amb El Puntal i el Consell de Joventut de Taradell, per donar suport i ajudar
a tots els veïns de Taradell que ho precisin pels efectes i com a conseqüència d’aquell.
Quart.-Les disposicions i acord d’aquest Decret restaran en vigor fins que es
modifiquin per aquesta alcaldia o per disposició normativa de caràcter superior.

Taradell, 16 de març de 2020
M. Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor
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