EDICTE SOBRE LA PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DE LES MESURES EXCEPCIONALS
ADOPTADES EN EL MUNICIPI TORÀ EN RELACIÓ AMB EL CORONAVIRUS CODIV-19:
Es fa saber, per al coneixement general, el text literal de la següent Resolució d’alcaldia:
“RESOLUCIÓ ALCALDIA NÚM. 57/2020
PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DE LES MESURES EXCEPCIONALS I PROTOCOL
ACTUACIÓ ENFRONT DEL COVID-19
Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARS-COV-2
(Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març. És per aquest motiu que l’Ajuntament de Torà des del 16 de març
de 2020 ha anat dictat una sèrie de resolucions d’alcaldia per adoptar en el municipi un
conjunt de mesures excepcionals per fer front en l’àmbit local la crisi sanitària generada pe
risc de propagació del SARS-COV-2 ( causant de la Covid-19), d’acord amb les ordres
dictades per les autoritats estatals i autonòmiques, així com és l’establiment de serveis bàsics
essencials, l’aprovació d’un protocol d’actuació enfront del covid-19 així com un pla de
contingència intern.
La Circular de 30 de març de 2020 de la FEMP detalla que els serveis que han de ser prestats
necessàriament per les entitats locals són els següents: Policia local / Bombers i protecció
civil /Recollida d’escombraries/ Neteja viària /Ajuda a domicili / Teleassistència /Violència de
gènere)/ Aigua i xarxa d’abastament /Enllumenat públic/ Neteja d’edificis i dependències
municipals/ Serveis socials (atenció ciutadania i població vulnerable)/ Serveis d’obres/ Serveis
funeraris i cementiri / Serveis de manteniment per l’atenció d’urgències en vials i espais
públics/ Atenció a la ciutadania (telefònica i telemàtica) / registre general /Servei d’informàtica/
Serveis de manteniment per l’atenció d’urgències en vials i espais públics/ Secretaria /
Intervenció / Tresoreria/ Responsables unitats administratives /Transport /Serveis d’atenció i
protecció als animals
El Congrés del Diputats, reunit en sessió de 9 d’abril de 2020, va convalidar el Reial Decret
487/2020, de 10 d’ abril, pel qual es prorrogava novament l’Estat d’alarma fins les 00.00 h del
26 d’abril de 2020, estat d’alarma que havia estat declarat mitjançant Reial Decret 463/2020,
de 14 de març (BOE núm. 101 de data 11 d’abril de 2020). No obstant, no s’ha prorrogat la
vigència temporal del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, amb la qual cosa es pot
reprendre la prestació de serveis no essencials.
Mitjançant la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas
actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista
riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad (BOE
12 d’abril de 2020), s’acorda:
“1. Se establece la suspensión de toda clase de obra que suponga una intervención en
edificios existentes, en los supuestos en los que en el inmueble en el que deban ejecutarse
se hallen personas no relacionadas con la actividad de ejecución de la obra, y que, debido a
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su ubicación permanente o temporal, o a necesidades de circulación, y por causa de
residencia, trabajo u otras, puedan tener interferencia con la actividad de ejecución de la obra,
o con el movimiento de trabajadores o traslado de materiales. 2. Se exceptúan de esta
suspensión las obras referidas en el apartado anterior en las que, por circunstancias de
sectorización del inmueble, no se produzca interferencia alguna con las personas no
relacionadas con la actividad de la obra. 3. Asimismo, quedan también exceptuados los
trabajos y obras puntuales que se realicen en los inmuebles con la finalidad de realizar
reparaciones urgentes de instalaciones y averías, así como las tareas de vigilancia.”
FONAMENTS
−
−
−
−

−
−
−
−

−

−

−

−
−

Article 21.1. m) i e) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim
Local.
Articles 53.1 m) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel quals s'aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,
Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat per
RD 463/2020 de 14 de març pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada per el COVID-19.
Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge,
Articles 1 i 3 de la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria
de salut pública,
Article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.
Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya en relació amb l’article
66.3.h) i l’article 144.c) 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,
Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la
Generalitat amb motiu del coronavirus,
Resolució de la Secretaria d’Estat de Política Territorial i funció pública de mesures a
adoptar en els centres de treball dependents de l’Administració General de l’Estat amb
motiu del Covid-19.
Resolució SLT/704/2020, d’11 de març, per la qual s'adopten mesures de
distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures
addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-Cov-2.
Ordre SND/234/2020, de 15 de març, sobre l’adopció de disposicions i mesures de
contenció i remissió d’informació al Ministeri de Sanitat.
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Ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, pel que es suspenen determinades activitats
relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en les que existeix risc de
contagi pel COVID-19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.
Així com la resta de normativa aplicable.

En raó dels anteriors Antecedents i Fonaments, i en ús de les facultats conferides per la vigent
legislació de Règim Local, aquesta Alcaldia, RESOLC:
PRIMER.- Objecte d’aquesta resolució és prorrogar i modificar en els termes previstos en
aquesta resolució, fins les 00:00 del dia 26 d’abril les mesures excepcionals adoptades per
les següents resolucions d’alcaldia, Resolució d’alcaldia núm. 31/2020 de data 13 de març de
2020, Resolució d’alcaldia núm. 33/2020 de data 16 de març de 2020, en allò que no
contradigui a la normativa posteriorment aprovada, la Resolució d’alcaldia núm. 38/2020 de
data 18 de març de 2020, la Resolució d’alcaldia núm. 41/2020 de data 19 de març de2020,
la Resolució d’alcaldia 42/2020 de data 19 de març de 2020, la Resolució núm. 43/2020 de
data 26 de març de 2020, la Resolució d’alcaldia núm. 46/2020 de 30 de març de 2020,
preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus SARS Cov-2 (COVID-19) amb
la finalitat de salvaguardar la protecció de la salut i de garantir simultàniament l’adequada
prestació dels serveis públics municipals que resultin imprescindibles per a la ciutadania. I per
la qual s’establien mesures de racionalització sobre els serveis municipals que es presten i
que, en el seu cas, puguin impactar en la ciutadania, sense perjudici que aquestes mesures
puguin ser actualitzades, reforçades o modificades, i sense perjudici de les directament
derivades de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat
d’alarma i les seves successives pròrrogues.
i adaptació a les modificacions normatives i recomanacions, que en síntesi són:
1.- Serveis bàsics i essencials: Es mantenen els establerts en les resolucions d’alcaldia núm.
33/2020, i núm. 38/2020.
2.- S’efectuen les següents modificacions respecte la resolució d’alcaldia núm. 46/2020:
a. Serveis mínims:
Brigada i agutzil
S’estableix uns serveis mínims que es restringirà a les activitats estrictament essencials per
la prevenció i emergència associada al COVID19 assenyalades al Reial Decret-llei 10/2020 i
a la circular de la FEMP, en especial els següents: servei d’ajuda a persones en situació de
vulnerabilitat, reparació, manteniment i vigilància d’edificis municipals, desinfecció i neteja
d’equipaments i via pública, recollida d’escombraries, neteja viària, resolució d’incidents en
via pública, a tal efecte, s’estableix l’assignació de 2 efectius amb el següent horari: 07.0015.00 h.
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Als efectes de garantir la flexibilitat de jornada laboral del personal, s’establirà una bossa
d’hores pels dies no prestats a gestionar posteriorment en còmput anual al llarg del 2020 o
abans de finalitzar la seva prestació laboral amb l’Ajuntament.
En cas d’urgència, o de canvi de situació d’emergència, el personal estarà disponible, a les
indicacions que l’alcalde i/o equip de govern puguin donar.
Personal de neteja
S’estableix uns serveis mínims de neteja de les diferents instal·lacions municipals d’1 persona.
Residència municipal d’avis “Mare de Déu de l’Aguda”
S’estableix els torns corresponents del personal següent: Cuidadores, personal de cuina,
personal de neteja, bugaderia i establiment del teletreball per a l’equip tècnic.
b. La resta de personal que presta serveis essencials i no essencials i que puguin realitzar la
la seva jornada de treball en modalitat teletreball es farà així.
c. Biblioteca: A partir del dia 21/04/2020 prestarà el servei a porta tancada realitzant l’inventari
del fons bibliogràfic. Als efectes de garantir la flexibilitat de jornada laboral del personal,
s’establirà una bossa d’hores pels dies no prestats a gestionar posteriorment en còmput
anual.
d. Personal de la llar d’infants: S’estableix torns rotatius per efectuar tasques de
teleassistència a persones vulnerable i es manté la mesura de treball a distància des dels
respectius domicilis per la resta de la jornada, amb la coordinació i seguiment de la Directora
del centre en coordinació amb el regidor de personal.
3.- Tancament d’equipaments
Es manté el tancament de tots els equipaments municipals de tipus cultural, museístic,
expositiu, esportiu, educatiu o associatiu.
4.- Suspensió de terminis administratius
Continua la suspensió en els termes establerts normativament.
4.1. Aixecament de la suspensió respecte l’atorgament de noves llicències urbanístiques
d’obres de caràcter privat només per les obres en què impliquin únicament la realització de
les obres en què, per raó de sectorització de l’immoble, no es produeixi cap tipus
d’interferència amb persones no relacionades amb l’activitat de l’obra, i els treballs i obres
puntuals que es realitzin per realitzar reparacions urgents d’instal·lacions i avaries, així com
les tasques de vigilància (Ordre SND/340/2020, de 12 de abril) Tanmateix, caldrà facilitar a
l’Administració el detall de les mesures sanitàries adoptades en l’execució de l’obra per tal
d’evitar la propagació de la malaltia entre els propis empleats i els ciutadans, per tal que
Pl. del Vall, 1 - 25750 Torà - Tf. 973.473.028 - Fax 973.473.597

l’administració pugui verificar-ho (manteniment de la distancia interpersonals mínima de 2
metres, ús d’equips de protección individual adequats a les activitats i treballs, segons el
Servei de prevenció de l’empresa, i seguiment de la Guia del ministerio de Sanitat “Buenas
prácticas en los centros de trabajo):
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/
GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
SEGON.- Establir que, mentre estigui vigent l’estat d’alarma, la resta dels empleats públics de
l’Ajuntament de Torà., no inclosos en el punt primer d’aquest decret, han d’executar el seu
treball habitual mitjançant teletreball quan sigui possible, i romandre disponibles durant l’horari
habitual de la seva jornada de treball.
TERCER.- Prorrogar la resolució d’alcaldia núm. 39/2020 respecte l’establiment de mesures
excepcionals en relació al mercat de venda no sedentària fora de l’establiment comercial
subjecte al i adaptat a les normes establertes pel departament de salut.
QUART.- El manteniment del protocol d’actuació en prevenció de riscos laborals amb les
modificacions introduïdes fins a data d’avui així com el pla e contingència intern.
CINQUÈ.- La publicitat d’aquesta Resolució a la Seu Electrònica de la corporació, així com
dels diferents Acords, Resolucions i Circulars que siguin enviats a l’Ajuntament per les
diferents Administracions competents.
SISÈ.- L’establiment de vigència inicial d’aquests mesures fins a les 00.00 hores del dia 26
d’abril, no obstant, no perdrà vigència mentre es mantingués la declaració de l’estat d’alarma,
tot i que podran ser prorrogades o modificades, segons l'evolució que tingui la pandèmia
provocada pel Covid-19.
SETÈ.- Sense perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució es donarà
compte al Ple en la primera Sessió Ordinària que celebri.”
Per la qual cosa es fa públic per al coneixement general.
Torà, 21 d’abril de 2020.
L’Alcalde,
Magí
Coscollola Andreu
Alcalde
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Magí Coscollola i Andreu
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