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La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 30 de març de 2020, 
va aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de 
les dades de caràcter personal, és el següent:

“ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA CELEBRADA 
PER LA JUNTA DE GOVERN EL DIA 23 DE MARÇ DE 2020.

A les  09:30 hores, es reuneix LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,  en primera convocatòria, 
per a dur a terme la sessió ordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.

Atenent les circumstàncies d’alerta sanitària per la situació de pandèmia del Covid-19, 
s’ha acordat la celebració de la sessió ordinària mitjançant videoconferència. Ha 
quedat acreditada la identitat dels membres, i la intercomunicació entre ells en temps 
real i la disponibilitat dels medis durant la sessió.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la 
secretària acctal., Marta Puig Puig hi assisteixen els membres següents:

- Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Víctor González i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa

També hi assisteixen com a convidats, amb veu però sense vot, els regidors/res 
següents:

-    Mercè Rocas i Rubio, regidora
- Arturo Martínez i Laporta, regidor
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Mònica Estrader i Rodríguez, regidora
- Meritxell García de Llanza, regidora

La presidenta obre la sessió i es tracten els assumptes següents que resulten aprovats 
per unanimitat:

1.Aprovació acta sessió anterior.

S'aprova, sense esmenes, l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
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CONTRACTACIÓ

2. Ratificació decret alcaldia suspensió o modificació contractes durant l'estat 
d'alarma declarat per RD 463/2020.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2020/512, de 19 de març, s’han adoptat les mesures 
adients en relació a la tramitació dels expedients de contractació en fase de licitació i 
a l’execució dels contractes vigents, com a conseqüència de la situació generada pel 
Covid-19, amb el contingut següent que es transcriu a continuació:

“DECRET

La propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) i l’aprovació 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 pel COVID-19, comporta que l’Ajuntament hagi 
d’adoptar les mesures i ordres necessàries per mantenir els serveis públics municipals 
i alhora garantir la seguretat de les persones, amb el clar objectiu de reduir al màxim 
la circulació de persones per evitar patologies i els contagis, en especial a les persones 
integrants de grups de risc.

Les mesures adoptades per l’Estat mitjançant la declaració de l’estat d’alarma, 
d'establiment de mesures preventives, de protecció, organitzatives i de l’estat dels 
serveis públics essencials, amb motiu del virus COVID-19, tenen un impacte en els 
contractes vinculats a tot tipus de serveis i prestacions contractades per l’Ajuntament. 

Així mateix i atès el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 i contractació 
pública, publicat en el BOE del 18 de març, que en el seu article 34 estableix mesures 
en matèria de contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19, resulta 
necessari complementar aquell primer decret, i establir les prescripcions pertinents en 
funció dels diferents supòsits dels expedients vinculats amb la contractació del sector 
públic.

En tot cas, és objectiu d’aquest decret no paralitzar absolutament l’Administració 
municipal, fent-lo compatible amb les disposicions vigents i, en especial, la declaració 
de l’estat d’alarma, permetent la continuïtat dels contractes sempre que això sigui 
possible i garantint l’estabilitat laboral.

Per tot l’exposat, aquesta Alcaldia

RESOL

PRIMER. Suspendre la tramitació de tots els expedients d’obres, concessió de serveis, 
serveis i subministraments en curs publicats en la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, en totes les seves fases (licitació amb presentació d’ofertes, 
requeriment de fiança i adjudicació), amb excepció dels que la seva execució es pugui 
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realitzar únicament de forma telemàtica, com és el cas del servei d’ús de plataforma 
de participació ciutadana, que continuarà en licitació fins la seva adjudicació i 
formalització.

SEGON. Establir que tots aquells contractes de serveis i subministraments de 
prestació successiva, al venciment dels quals i amb motiu de l’actual situació i  
paralització dels procediments de contractació derivada del Reial Decret 463/2020, de 
14 de març, no resulti possible formalitzar en termini el nou contracte que permeti 
garantir la continuïtat de les respectives prestacions, els resultarà d’aplicació les 
determinacions contingudes a l’últim paràgraf de l’article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, amb independència de la data de 
publicació de licitació del nou expedient.

TERCER. Ordenar la continuïtat dels contractes en execució actualment, adjudicats 
per l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, mantenint-ne les condicions de seguretat 
necessàries, sempre i quan la seva execució no esdevingui impossible a conseqüència 
del COVID-19 i en consonància amb allò establert a l’article 34.1 del Real Decret Llei 
8/2020 de 17 de Març.

En aquest mateix sentit i per tal de poder determinar la impossibilitat de dur a terme 
l’execució del contracte, caldrà que els adjudicataris o concessionaris dels contractes 
vigents acreditin aquesta circumstància d’impossibilitat material per no disposar del 
personal o mitjans exigits, essent necessari que ho comuniquin mitjançant instància 
en el registre electrònic de l’Ajuntament, acreditant la situació que els impedeix 
l’execució del contracte. Per a fer-ho s’habilitarà un model d’instància que es publicarà 
en el perfil del contractant i al web municipal, i disposaran d’un termini de cinc (5) dies 
naturals a comptar des de la publicació de la present resolució. 

En tot cas la suspensió unilateral de l’execució dels contractes per part dels 
adjudicataris o concessionaris sense acreditació de l’esmentada impossibilitat, no 
haurà de comportar l’abonament de cap import en concepte d’indemnitzacions per la 
suspensió de l’execució.

Acreditada i acordada la impossibilitat d’execució del contracte, es procedirà al 
pagament dels conceptes indemnitzatoris que, de conformitat amb l’article 208 de la 
Llei 9/2017, resultin procedents d’acord amb les justificacions que presentin les 
empreses contractistes. Aquests pagaments poden tenir el caràcter de pagaments a 
compte. Aquests danys i perjudicis seran únicament els següents:

1. Les despeses salarials que efectivament hagueu abonat al personal adscrit al 
contracte, durant el període de suspensió.

2. Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de 
suspensió.

3. Les despeses de lloguer o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions 
i equips relatius al període de suspensió adscrits directament a l’execució del 
contracte, sempre que acrediteu que aquests mitjans no van poder ser utilitzats 
per altres fins diferents durant la suspensió del contracte.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació ece248d1bb7640879e6ce9a53ce1e089001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 P
u

ig
28

/0
4/

20
20

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


4. Les despeses de pòlisses d’assegurança previstes en el plec i vinculades a 
l’objecte del contracte que hagueu subscrit i estiguin vigents en el moment de 
la suspensió.

El pagament de la indemnització s’ha de vincular amb una declaració responsable de 
l’empresa contractista en què es comprometi a no realitzar cap acomiadament de 
personal, ni iniciar un procediment de regulació d’ocupació, mantenint en tot cas les 
condicions d’estabilitat laboral. L’incompliment d’aquesta declaració podrà comportar 
la imposició de sancions administratives L’aplicació de l’anterior només serà possible 
quan l’Ajuntament, a instància dels adjudicataris o concessionaris i en el termini de 
cinc dies naturals, apreciï la impossibilitat d’execució del contracte com a conseqüència 
de la situació descrita. 
A tal efecte, hauran presentar en el termini més breu possible, una sol·licitud a 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, via registre d’entrada telemàtic, reflectint el 
següent:

1. Les raons per les quals l’execució del contracte ha esdevingut impossible.
2. El personal, les dependències, els vehicles, la maquinària, les instal·lacions i els 

equips adscrits a l’execució del contracte en aquell moment. 
3. Motius que impossibiliten la utilització pel contractista d’aquests mitjans en un 

altre contracte.

Aquestes circumstàncies podran ser objecte de comprovació posterior.

La manca de resolució de l’òrgan de contractació en 5 dies tindrà efectes 
desestimatoris.

QUART. Advertir que necessàriament s’hauran de continuar executant 
obligatòriament tots aquells contractes que es puguin prestar de forma no presencial, 
i els considerats essencials i/o de serveis públics. Aquests últims són: abastament 
aigua potable, enllumenat públic, neteja viària, recollida de residus i deixalleria, neteja 
dependències municipals, cementiri, estacionament a la via pública i aparcament 
municipal, jardineria, franges perimetrals, clavegueram, recollida d’esporga, recollida 
i retirada d’animals, control de plagues i control de legionel·losi. En tot cas i durant la 
seva execució s’hauran de seguir totes les indicacions que a tal efecte els comuniquin 
els responsables dels contractes, havent de garantir-se en tot moment les empreses 
concessionàries i/o adjudicatàries el correcte funcionament del servei/prestacions 
contractades.

CINQUÈ. Finalitzat l’estat d’alarma es dictarà resolució de reajustament dels terminis 
d’execució, tot de conformitat amb l’article 208 de la Llei 9/2017 i l’article 96 del Reial 
decret 1098/2001, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les 
administracions públiques.

SISÈ. Ordenar a les empreses contractistes que vulguin suspendre els contractes en 
execució, el manteniment dels equips, la maquinària i la dotació dels seus recursos 
humans per tal que puguin atendre emergències i la immediata tornada a l’execució 
dels contractes en el moment en què siguin requerides.
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SETÈ. Publicar la present resolució al web municipal, a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, i ratificar-la per acord de la Junta de Govern Local.”

Segons el resolent setè la Junta de Govern Local, com a òrgan de contractació 
competent en matèria de contractació per delegació de l’Alcaldia efectuada en Decret 
núm. 2019/1301, de 21 de juny, ha de ratificar aquesta resolució.

Per tot l’exposat, l’Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local que, com a òrgan de 
contractació, adopti el següent

ACORD

ÚNIC. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2020/512, de 19 de març, pel qual s’adopten 
adoptat les mesures adients en relació a la tramitació dels expedients de contractació 
en fase de licitació i a l’execució dels contractes vigents, com a conseqüència de la 
situació generada pel Covid-19.”

3. Donar compte d’altres resolucions i/o assumptes de competència de la 
Junta de Govern Local.

Es dóna compte del Decret número 2020/447.

Es dóna compte del Decret de l’alcaldia núm. 2020/447, de 9 de març de 2020, pel 
qual s’exerceix de manera puntual la potestat d’avocació de la competència en la 
resolució d’aquest procediment a l’Alcaldia, i s’aprova, en el marc de la convocatòria 
TES/2851/2019, la sol·licitud de subvenció per a l’execució de la inversió Projecte 
d’adequació de l’estructura del sobreeixidor del col·lector unitari del passeig dels Arbres a la riera de 
Rafamans a Corbera de Llobregat. La subvenció que es sol·licita ascendeix a 50.504,60 € 
equivalent al 75 % del pressupost de l’actuació IVA exclòs.

Es dona compte del Decret número 476/2020, que es transcriu a continuació:

“DECRET

Adopció de mesures urgents respecte dels empleats i empleades municipals 
amb motiu del COVID-19

Atesa la situació generada per l’evolució del Coronavirus COVID-19 que està suposant a 
nivell de tot l’estat espanyol l’adopció de mesures de contenció extraordinàries per les 
autoritats de salut pública que inclouen, entre altres, el tancament de centres educatius 
i d'atenció a gent gran. 
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La Comunitat Autònoma de Catalunya també ha elevat a fase d’alerta l’epidèmia del 
coronavirus amb noves mesures: porta tancada per a esdeveniments esportius 
professionals i no professionals, prohibició de concentracions de més de mil persones i 
limitar a un terç de l’aforament les activitats amb menys de mil persones. Aquestes 
mesures es van adaptant a la situació que es vagi tenint en cada moment.

Els  centres de treball han de conèixer els protocols i procediments de salut pública del 
Ministeri de Sanitat i de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya per poder 
mantenir la continuïtat de l'activitat amb les garanties suficients. 

En  aquest marc, i en atenció a les mesures adoptades per les autoritats sanitàries, es fa 
imprescindible, per tal de garantir la prestació dels serveis públics, l'aprovació d’una 
resolució amb caràcter extraordinari sobre mesures de caràcter organitzatiu que afecten 
a les persones treballadores de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Aquestes mesures de caràcter organitzatiu tindran en tot cas caràcter temporal i 
s'adopten de conformitat amb el que disposen els articles 47 i 51 de el text refós de la 
Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre.

Les previsions contemplades en el present Decret s'estableixen sense perjudici de la 
subjecció de tot el personal a les necessitats del servei i de la seva disposició, quan se'ls 
requereixi, per a la prestació dels serveis públics que té encomanats l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat.

L’11 de març de 2020, l’Ajuntament ha creat el Comitè de seguiment del Coronavirus 
composat per a fer el seguiment de les novetats que es van produint a nivell estatal, 
català i local, al voltant de l’epidèmia i a l’objecte de coordinar les accions per tal de 
garantir al màxim la seguretat de la ciutadania així com al personal municipal. 

En aquesta situació d’alerta cal procedir a aprovar unes mesures preventives necessàries 
per tal minimitzar els riscos de propagació i contagi dins l’organització municipal i garantir 
que els serveis municipals essencials es puguin dur a terme amb la màxima normalitat 
possible.

Fonaments de dret

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
l’estatut dels treballadors.

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.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya.
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Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.

Aquesta Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article 21.1 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.

RESOL

PRIMER. Aprovar les següents mesures de caràcter temporal i extraordinari amb motiu 
de la situació generada per l’evolució del Coronavirus COVID-19 en relació als empleats 
i empleades municipals i en general en la gestió dels Recursos Humans de l’Ajuntament:

 Situació d’aïllament: El personal al servei de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
que es trobi en situació d'aïllament per motiu de COVID-19, continuarà percebent 
durant el temps que romangui en aquesta situació de baixa mèdica el cent per cent de 
les seves retribucions. 

 Mesures pel tancament de centres educatius o residències:  Respecte del 
personal al servei de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat que tingui al seu càrrec 
menors o majors dependents i es vegi afectat pel possible tancament de centres 
educatius o de gent gran, seran aplicables les mesures següents:

a) Flexibilització de la jornada laboral sense subjecció als límits previstos a l’Acord 
regulador de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

b) En el cas de tancament dels centres, per als empleats públics que tinguin persones 
a càrrec i es vegin afectats per aquest tancament, es podran habilitar mesures de 
flexibilitat horària sense subjecció a la normativa vigent en matèria de jornada i 
horaris, o mecanismes de prestació de serveis en la modalitat de teletreball. Les 
mesures de flexibilitat horària autoritzades tindran el caràcter de recuperables en 
el termini màxim de sis mesos.

 Atenció al públic: es prioritzarà l’atenció telefònica i telemàtica. Es col·locaran en 
tots els centres d’atenció dispensadors de solucions alcohòliques  per la neteja de les 
mans. Es prendran mesures amb caràcter preventiu per tal de garantir la distància de 
seguretat mínima entre persones que recomanen les autoritats sanitàries. Es treballarà 
per evitar les aglomeracions als espais comuns.
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 Proves selectives: en aquelles proves de concurrència massiva d’aspirants 
s’adoptaran les mesures necessàries per evitar el contacte més pròxim entre persones, 
habilitant els espais i les proves a aquestes circumstàncies.

 Cursos i activitats formatives: el personal no podrà anar als cursos formatius i 
altres jornades que ja estiguessin autoritzats amb caràcter previ a la present resolució 
mentre duri la situació d’excepcionalitat i queda en suspens l’autorització de cursos 
sol·licitats.

 Mesures que afecten a la jornada laboral:

a) Es deixarà de marcar amb l’empremta digital. Com a mesura alternativa es 
realitzarà un registre diari que signaran les persones treballadores dels serveis 
centrals a les dependències de l’OAC i els agents de la Policia Local a la Prefectura. 
La resta de persones treballadores que estiguin ubicades fora dels serveis centrals 
realitzaran el fitxatge per correu electrònic dirigit al servei de Recursos humans.

b) Es prioritzarà la reorganització de torns i modificacions horàries: Si com a 
conseqüència dels supòsits previstos en aquesta resolució, fos necessari es podran 
autoritzar canvis de torns, horaris i modalitats de prestació del servei diferents a 
les habituals.

c) Excepcionalment en supòsits necessaris i justificats i tenint en compte les 
possibilitats informàtiques de l’Ajuntament, es poden autoritzar modalitats no 
presencials de treball, adoptant-se, per part del Departament de Sistemes 
d’Informació les mesures necessàries per fer-ho possible, en serveis que per la 
seva naturalesa tenen un impacte rellevant sobre el conjunt de l’organització 
d’acord a l’informe de valoració dels responsables d’àrea, sempre i quan quedi 
garantida la continuïtat del servei.

 Altres mesures

Mesures vinculades al personal vulnerable

Es determina personal professional vulnerable de la nostra organització a:

a) Dones embarassades

b) Persones amb problemàtiques cròniques de salut que afecten a l'aparell 
respiratori o altres patologies associades.

En aquest casos s'adoptaran les mesures corresponents per a eliminar de les funcions 
implícites del lloc de treball aquelles que tinguin a veure amb l'atenció directa a la 
ciutadania.
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Mesures vinculades a la higiene de l'entorn de treball

a) Es deixarà de marcar amb l'empremta digital. 

b) La neteja s'intensificarà durant el temps que duri la situació de risc. Es farà 
amb especial intensitat taules, teclats, telèfons, recolzaments i teixits de 
cadires, així com les sales de reunions i les zones d'atenció al públic.

c) Es deixarà la taula de treball o qualsevol superfície de treball, totalment 
recollida per reforçar i facilitar la realització de les tasques de neteja dels espais 
corresponents.

d) Els productes de neteja que es faran servir seran especialment desinfectants.

e) Es penjaran en tots els lavabos protocols de neteja de mans.

f) Es garantirà la ventilació dels espais, tant amb mitjans forçats (fins als límits 
màxims que estableixi la llei), com naturals allà on no es disposi de ventilació 
forçada.

g) Es recomana no fer servir els eixugamans automàtics. Es garantirà la 
disposició de paper perles mans i de sabó.

Mesures vinculades a comportaments individuals relatius a la higiene de tipus general 
tant en l'entorn laboral com en l'activitat ordinària

a) Rentar-se les mans amb freqüència, la recomanació de l'OMS és amb aigua i 
sabó, i en cas de no disposar d'accés s'utilitzarà gel hidroalcohòlic.

b) Utilitzar mocadors d'un sol ús i llençar-los una vegada utilitzats, fent un rentat 
de mans al moment.

c) Si no es té mocador, s'esternudarà en el plec del colze.

d) Després d'esternudar s'evitarà tocar-se els ulls, el nas o la boca.

e) Evitar l'ús d'anells, polseres rellotges de canell i altres elements semblants que 
puguin esdevenir focus de contagi.

f) Rentar-se les mans amb freqüència i recomanable després de cada atenció.

g) En cas de malalties respiratòries, consultar amb el telèfon 061.

Mesures preventives sobre les reunions de treball internes i externes

a) Potenciar reunions no presencials sempre que sigui possible, prioritzant els 
canals telemàtics (telèfon, correu electrònic, WhatsApp, etc.).

b) En cas de reunions presencials estrictament necessàries, evitar el contacte 
físic, ja sigui donar la mà, abraçades o salutacions que trenquin les distancies 
de seguretat recomanades.
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c) Reduir les convocatòries a les persones estrictament necessàries, recomanable 
màxim 5 persones, evitant la coincidència d'una mateixa línia de comandament 
i/o tècnics d'un mateix àmbit.

d) Cercar sales grans i amb bona ventilació deixant un temps de 10 minuts entre 
reunió i reunió.

Mesures preventives en l'atenció i assistència a les persones

a) Potenciar l'atenció no presencial sempre que sigui possible. Les visites a 
domicili i comunitats es restringiran a les estrictament necessàries.

b) Evitar l'aglomeració de persones en els punts d'atenció ciutadana, potenciant 
l'ús de la cita prèvia, o atenció telefònica.

c) Reforçar els punts d'informació d'atenció ciutadana per reduir aglomeracions i 
canalitzar l'atenció via cita prèvia identificant i atenent només els tràmits 
prioritaris.

d) En les atencions personalitzades, mantenir les distàncies de seguretat durant 
tota l'atenció, indicant al terra la línia màxima d'aproximació.

Mesures organitzatives del treball

a) Identificar necessitats de signatura i preveure les delegacions corresponents.

b) Evitar el contacte presencial amb empreses externes, reforçar la coordinació 
via telemàtica i fer seguiment de casos de contagis que puguin sorgir per 
prendre les mesures preventives que corresponguin a cada cas mantenint 
informat en tot moment al servei de prevenció de riscos laborals.

c) Seguir les especificacions preventives dels principals serveis que per la seva 
naturalesa resulten a una exposició superior al contagi i referides 
específicament al protocol d'actuació preventiu per risc de contagi.

En cas de contagi o sospita de contagi

Per tal de garantir la contenció de la propagació del virus en els espais de treball, és 
important establir canals de comunicació eficaços.

1. Si heu viatjat recentment a una zona afectada, o heu estat en contacte estret amb alguna 
persona infectada i, a més, teniu febre alta, o malestar general, o dificultat per respirar 
o tos, cal que us quedeu a casa i contacteu amb el 061 on valoraran el vostre estat i 
rebreu les indicacions pertinents de com heu d’actuar.

Així mateix, també us demanem que ho comuniqueu al Servei de Recursos Humans 
mitjançant correu electrònic a l’adreça següent: rh@corberadellobregat.cat. 
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2. Un cop disposeu de la valoració del vostre estat de salut, l’haureu de comunicar al Servei 
de Recursos humans pels mitjans indicats en el punt anterior.

Si el resultat de les analítiques realitzades conclogués un positiu de contagi per 
coronavirus, el comitè de coordinació coordinarà les actuacions que s’indiquin i es rebin 
des de les autoritats sanitàries.

En qualsevol cas, es garantirà una neteja extraordinària de l’espai de treball i, amb 
coordinació amb les autoritats sanitàries competents, es delimitarà quins són els 
contactes estrets de l’empleat o empleada perquè els serveis sanitaris puguin adoptar les 
mesures que corresponguin.

3. Si heu estat en contacte estret amb alguna persona infectada, o que es trobi en situació 
d’aïllament domiciliari i amb la qual compartiu aquest espai, ho heu de comunicar al 
Servei de Recursos humans perquè pugui adoptar les mesures necessàries i assessorar-
vos respecte de com heu de procedir.

Mesures addicionals

a) Mantenir permanentment activitat el comitè de seguiment d'emergències 
municipals.

b) D'acord a l'evolució de la situació es prendran les mesures urgents i addicionals 
que es considerin oportunes a cada moment.

Adequació de mesures preventives de prevenció i protecció

Des de cada servei s'establiran les mesures organitzatives adequades als serveis i 
activitats que es presten d'acord al present Decret i s'actualitzaran d'acord a les mesures 
addicionals que s'hagin d'adoptar.

SEGON. Comunicar aquesta Resolució a totes les persones treballadores d’aquest 
Ajuntament, publicar-ho al web municipal i e-tauler.”

Es dona compte del Ban 3, que es transcriu a continuació:

“BAN 3/2020

ACTIVACIÓ MESURES DE PREVENCIÓ COVID-19

D’acord amb les previsions rebudes des del Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya (CECAT) de la Direcció General de Protecció Civil, l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat ha acordat AVISAR a la població a través del mitjans de comunicació 
municipals de l’adopció de les accions preses. 
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Davant l’emergència sanitària, ens cal actuar de manera prioritària i des de la unitat, 
la coordinació i la màxima colꞏlaboració entre administracions, agents de la societat 
i ciutadania, per la qual cosa s’ha creat el Comité municipal de seguiment del 
coronavirus que ha pres les mesures indicades a continuació i que són d’aplicació a 
partir d’avui.

 D’acord amb el comunicat del Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya del Departament de Protecció Civil, es comunica que el pla 
d'actuació del pla PROCICAT per emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb potencial alt risc, passa de fase d'alerta a 
EMERGÈNCIA-1, i s’han pres les següents mesures d’aplicació a partir de 
demà divendres dia 13 de març: s'ordena el tancament les llars d’infants, les 
escoles, els instituts i els centres universitaris de tot Catalunya i el tanca- 
ment dels casals cívics i de gent gran de la Generalitat amb la finalitat de 
protegir els colꞏlectius més vulnerables.

 Segons comunicat del mateix Centre de Coordinació Operativa de 
Catalunya, se suspenen o ajornen totes les activitats d'oci, culturals, 
esportives i religioses que impliquin una concentració superior a 1.000 
persones. Qualsevol altra activitat que comporti una assistència inferior a 
1.000 persones es podrà celebrar, però només si s'ocupa un terç de 
l'aforament autoritzat. L'objectiu és garantir una distància suficient entre els 
assistents. La prohibició implica tots els esdeveniments celebrats al país, en 
espais oberts o tancats, i tant si són oferts per organitzadors públics com per 
privats.

 Segons el comunicat de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat 
Física, se suspenen les competicions i esdeveniments esportius al territori 
català. Tanmateix, se suspenen les gales, celebracions i festes de l’esport, ja 
siguin organitzades per entitats públiques o privades. Respecte al comunicat 
oficial dels Consells Esportius de Catalunya, se suspenen totes les 
competicions dels jocs esportius escolars de Catalunya.

 D’acord amb Departament d’Afers Socials, i pel que fa a les residències de 
gent gran, discapacitat, i salut mental, insta a reforçar les mesures 
higièniques, a la suspensió temporal de nous ingressos, i a la restricció al 
màxim de les visites dels familiars als centres. Aquest mateix Departament, i 
en l’àmbit de l’educació en el lleure, anulꞏlen tota activitat de caus, esplais i 
altres activitats que suposin coincidència d’infants i joves de centres educatius 
diferents.

Aquest mateix Departament ha comunicat que es tanquen els Casals de Gent 
Gran i s’anulꞏlen les activitats culturals adreçades a aquest colꞏlectiu.

 Es cancelꞏlen o ajornen totes les activitats i programes en equipaments 
municipals i espais públics promogudes per l’Ajuntament i totes aquelles en 
les que la Generalitat de Catalunya com Organisme competent ha resolt la 
seva cancelꞏlació. 
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Això inclou les activitats de l’Escola municipal de Música, Escola bressol el Petit 
Corb, Biblioteca municipal, Instal·lacions esportives municipals, classes de 
català, Sala d’exposicions, activitats diverses dins els mòduls de l’Àrea de 
Polítiques d’Igualtat, Espai C (coworking) i les formacions de comerç, empresa 
i ocupació i els Parcs i jardins.

Recordem que en cas de dubte, envers les mesures sanitàries cal trucar al 061 Salut 
Respon o consultar el web Canal Salut.”

Es dona compte del Decret número 509/2020 que es transcriu a continuació:

“DECRET

Actualització de les mesures per a la gestió de la crisi generada pel COVID-
19.

El dia 30 de gener de 2020, l’OMS 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 de la ciutadania, 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 COV-19 com a pandèmia.

La Secretaria General de Funció Pública de l’Estat, en data 10 de març de 2020, va 
adoptar una sèrie de mesures de caràcter organitzatiu, extraordinàries, pel personal 
al servei de l’Administració General de l ‘Estat.

La Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, en 
data 11 de març de 2020, va dictar la Instrucció 2/2020, de mesures preventives, 
de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, amb motiu del coronavirus.

En el mateix sentit, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat va aprovar el Decret 
476/2020, en data 13 de març de 2020, adoptant mesures de prevenció en l'àmbit 
laboral de l’ajuntament i entre la ciutadania del municipi, per minimitzar els riscos 
de propagació i contagi del Coronavirus (COVID-19).

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, òrgan competent en 
matèria de salut de les persones a tota Catalunya, ha dictat 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).

Es preveu que en els pròxims dies i setmanes hi hagi un increment del nombre de 
casos que pugui dur al col·lapse el sistema sanitari de Catalunya, motiu pel qual es 
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considera necessari i imprescindible, per part d’aquesta Alcaldia, dictar una 
resolució en el mateix sentit que la resolució LT/720/2020, de 13 de març, per 
mitigar els efectes ascendents de la taxa de transmissibilitat de la infecció, amb la 
finalitat de reduir al màxim els moviments i les concentracions de la ciutadania en 
la seva vida quotidiana i, en especial, en la protecció general de la població, i dins 
d’aquests, en els grups socials més vulnerables.

Ateses aquestes circumstàncies, s’ha considerat, no només necessari, sinó també 
imprescindible, per raons de salut pública i de responsabilitat ciutadana, dictar el 
present decret en el qual es proposa limitar la prestació dels serveis públics de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat a aquells estrictament necessaris per garantir 
el correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics; així com restringir la 
mobilitat del personal al servei de l’Ajuntament, sens perjudici d’aquells 
desplaçaments que es considerin indispensables pel manteniment dels serveis 
públics bàsics o estratègics.

Entenem com a serveis bàsics o estratègics aquells que tenen com a objectiu cobrir 
les necessitats de la ciutadania en allò referit a l’atenció social, a la cura de persones 
amb dependència, la seguretat ciutadana, la prevenció de la salut i tots aquells que 
sense ser d’atenció directa a les persones, són imprescindibles perquè el sistema 
funcioni amb les garanties necessàries d’un correcte servei públic i per garantir els 
drets de la ciutadania.

Vist el Pla d’Actuació PROCICAT per a emergències associades a malalties 
transmissibles emergents amb potencial alt risc, aprovat per Acord del Govern de 
la Generalitat, número 30, de 26 de febrer de 2010, i revisat per Acord del Govern 
40/2020, de 3 de març, preveu les actuacions pròpies de l’activació d’emergència 
1, fase en la qual ens trobem, i detalla les que aquest comporta.

Vist l’art 21.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, atribueix a l’alcaldessa, entre d’altres, la competència per 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, i que el dit article seria d’aplicació supletòria a 
les presidències de les diputacions provincials.

La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’alcaldessa d’acord amb 
l’article 21.1.h) de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local i l’article 53.1.i) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC

Primer. Acordar la limitació en la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat a aquells que siguin estrictament necessaris per garantir el 
funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics.
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Segon. Acordar, en conseqüència amb l’apartat anterior, restringir al màxim la 
mobilitat dels membres electes i del personal al servei de l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat, sens perjudici dels desplaçaments d’aquelles persones que es 
considerin indispensables pel manteniment dels serveis públics bàsics o estratègics.

Tercer. Aprovar el tancament de totes les dependències municipals, a partir del 
dilluns 16 de març de 2020, garantint l’atenció en els serveis bàsics o estratègics, 
mitjançant sistemes alternatius al presencial, com l’atenció telefònica o telemàtica, 
sempre que sigui possible. 

Quart. Acordar que la prestació dels serveis declarats bàsics o estratègics tindran 
fixada una assistència de personal mínima. 

Cinquè. Dispensar del treball presencial a les persones al servei de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat, excepte a aquelles que han de cobrir assistència mínima 
presencial. Fixar l’obligació d’executar el treball habitual per via telemàtica o similar 
i romandre disponibles durant l’horari habitual de la seva jornada de treball. El 
personal en aquesta situació podrà ser requerit al treball presencial en cas 
d’emergència. 

Sisè. Disposar que la jornada que deixi de realitzar el personal que, per la 
naturalesa de les seves funcions, sigui impossible executar-les per via telemàtica, 
durant la vigència del RD 463/20, de 14 de març de 2020, s’imputarà a una borsa 
d’hores a compensar d’acord amb la programació de cada servei.

Setè. Acordar que als efectes previstos als apartats anteriors, tindran caràcter de 
serveis mínims, per garantir els serveis públics bàsics o estratègics, els següents:

a) Policia Local

Sens perjudici del que disposa l’article 5 del RD 463/2020, de 14 de març, tots els 
efectius hauran d’estar disponibles, llevat del corresponent suport administratiu 
dedicat a la tramitació d’expedients.

b) Secretaria General

1 professional en horari ordinari en torns rotatius d’acord amb la planificació que 
des del servei s’estableixi.

c) Intervenció

1 professional en horari ordinari en torns rotatius d’acord amb la planificació que 
des del servei s’estableixi.

d) Servei de Recursos Humans

1 professional en horari ordinari en torns rotatius d’acord amb la planificació que 
des del servei s’estableixin.
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e) Oficina d’Atenció al Ciutadà

1 professional en horari ordinari en torns rotatius d’acord amb la planificació que 
des del servei s’estableixi.

f) Serveis Socials

2 professionals en horari ordinari en torns rotatius d’acord amb la planificació que 
des del servei s’estableixi.

g) Brigada Municipal

2 professionals en horari ordinari en torns rotatius d’acord amb la planificació que 
des del servei s’estableixi.

h) Brigada Forestal

1 professional en horari ordinari en torns rotatius d’acord amb la planificació que 
des del servei s’estableixi.

Vuitè. Posar en coneixement del present acord a tot el personal i publicar-ho al web 
municipal.

Novè. Disposar que la present resolució produeixi els seus efectes des del moment de 
la seva signatura i fins que finalitzi la situació d’alarma derivada del RD 463/2020 de 
14 de març de 2020, 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.”

Es dona compte del Ban 4, que es transcriu a continuació:

“BAN 4/2020

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de 
l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui 
imprescindible, per a les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a instal·lacions sanitàries.

c) Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o 
empresarial.

d) Tornar al lloc de residència habitual.
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e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o 
persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.

g) Per causa de força major o per situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, 
llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la 
realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de
servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels 
agents de l’autoritat.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.”
   

4. Precs i preguntes.

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de 
caràcter general.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 12:00 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.”

La secretària acctal., Marta Puig Puig       
 

 Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda.
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