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Us comunico que en el dia d’avui s’ha dictat el següent
“DECRET DE L’ALCALDIA
A la vista del contingut 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 durant un
termini de 15 dies naturals, des del 15 fins el 27 de març de 2020, que pot ser prorrogat.
Vist el contingut dels decrets d’aquesta Alcaldia de data 11 i 13 de març de 2020 i els bans
de data 13 i 15 de març de 2020, per tal d’adequar els establiments municipals i la mobilitat
dels ciutadans, entre d’altres aspectes, als requeriments efectuats pels decrets de la
Generalitat de Catalunya

Atès el que es preveu a l’art. 53.1.m) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que
s’aprova la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon a l’alcalde adoptar
personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de greu perill de catàstrofes o
infortunis públics, les mesures necessàries i adequades,
He resolt:
Primer.- Limitar la prestació dels serveis públics que presta l’ajuntament de Sant Feliu de
Codines a aquells que siguin estrictament necessaris per a garantir el funcionament dels
serveis públics bàsics o estratègics, que son: els serveis de Policia Municipal, els Serveis
Socials Municipals no ajornables, l’atenció ciutadana telemàtica, el servei de cementiri, els
serveis de neteja viària i recollida de residus domèstics, els serveis de manteniment urgents
i inajornables i el registre d’entrada, el pagament de nòmines i els serveis de Secretariaintervenció i Tresoreria de caràcter inajornable.
En conseqüència, es tanquen totes les dependències municipals al públic a partir del dilluns
dia 16 de març i fins el 27 de març de 2020, i s’estableixen sistemes per a la prestació dels
serveis alternatius al presencial, en la mesura que sigui possible, amb l’atenció telefònica o
telemàtica.
A aquests efectes, s’ha redactat un avís que es penjarà als accessos de les oficines
municipals i a la pàgina web municipal, amb indicació dels canals dels quals disposen els
ciutadans per a comunicar-se amb els serveis municipals.
Segon.- Es dispensa de treballar presencialment el personal llevat de aquells que han de
cobrir serveis mínims i no sigui possible fer-ho de forma diferent a la presencial. No obstant
això, el personal haurà de treballar per via telemàtica o similar i el tot personal haurà d’estar
disponible durant l’horari habitual de la seva jornada de treball. Així mateix, el personal podrà
ser requerit en cas d’emergència i per a donar suport a serveis essencials.
Els empleats públics que tinguin factor de risc davant d’aquesta malaltia no podran realitzar
activitats presencials.
En conseqüència se suspèn el registre d’entrada presencial per a tot el personal.
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A la vista de les raons de salut pública i de responsabilitat ciutadana que s’invoquen en dit
decret i la necessitat d’organitzar els serveis municipals.

En annex es determinen els torns que haurà de fer el personal per atendre els serveis
mínims. El personal que presti aquests serveis haurà de ser teletreballar i restar disponible
fins a completar la seva jornada setmanal d’acord amb el seu horari habitual.
Per a la correcta prestació dels serveis en la modalitat de teletreball, els empleats podran
utilitzar els seus propis mitjans o els que l’Ajuntament els pugui posar a la seva disposició.
En qualsevol cas les instruccions de treball els hi podran arribar per qualsevol via no
presencial, inclosa la via telefònica.
Tercer.- Suspendre les sessions ordinàries de la Comissió Informativa i del Ple municipal,
que s’havien de celebrar els propers 18 i 25 de març de 2020, respectivament, i suspendre
així mateix la sessió ordinària de la Junta de Govern Local a celebrar el dimecres 18 de
març de 2020.
Quart.- Suspendre les cites prèvies convocades pels serveis generals i serveis socials,
llevat les que es considerin urgents.”

La secretària
Ana M. Acosta Moreno
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Sant Feliu de Codines, document signat i datat electrònicament.
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