EDICTE SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA PRÒRROGA 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. 65/2020
MODIFICACIÓ DE LA PRÒRROGA 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
Vist que s’ha prorrogat de nou l’estat d’alarma, fins les 00.00 del dia 10 de maig de 2020, en
Reial Decret 492/2020 de data 24 d’abril, publicat en el BOE núm. 115 de 25 d’abril, declarat
pel Govern de l’estat espanyol en Reial Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial
Decret 465/2020 i autoritzat pel Congres dels Diputats en compliment de l’article 6 de la Llei
Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge.
Vist que en data 2 de maig de 2020 el ministerio de sanitat va dictar una nova Ordre
SND/385/2020, de 2 de maig, publicada al BOE número 123, de 3 de maig de 2020 que
modifica l’ordre SND/340/2020, de 12 d’abril, en virtut de la disposició final única. Aquesta
ordre suspèn determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis
existents en les que existeixi risc de contagi per COVID-19 per a persones no relacionades
amb aquesta activitat. S’inclou, dins de les obres exceptuades de la suspensió, les que es
realitzin en locals, habitatges o altres zones delimitades de l'edifici no habitades o a les quals
no tinguin accés els residents mentre durin les obres, sempre que es compleixin les condicions
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establertes en aquesta ordre. Així mateix, mitjançant aquesta modificació es permetrà l'accés
a zones no sectoritzades de l'edifici, per a la realització de les operacions puntuals de connexió
amb les xarxes de serveis de l'edifici que siguin necessàries per a escometre les obres. Es
modifica l’apartat 2 de l’article únic de l'Ordre SND/340/2020, de 12 d'abril, en els termes
següents termes:
Apartat. 2 de l’art. únic
Redacció anterior
2. S'exceptuen d'aquesta suspensió les obres referides en l'apartat anterior en les quals, per
circumstàncies de sectorització de l'immoble, no es produeixi cap interferència amb les
persones no relacionades amb l'activitat de l'obra.
Redacció actual
2. S'exceptuen d'aquesta suspensió les obres referides en l'apartat anterior en les quals, per
la mena d'intervenció, per les circumstàncies de sectorització de l'immoble o de delimitació
d'espais i recorreguts de circulació, no es produeixi cap interferència amb les persones no
relacionades amb l'activitat de l'obra.
També queden exceptuades aquelles obres que es realitzin en locals, habitatges o altres
zones delimitades de l'edifici no habitades, o a les quals no tinguin accés els residents mentre
durin les obres, sempre que es compleixin totes les següents condicions:
a) Es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comunes no sectoritzades, i
s'adoptin totes les mesures oportunes per a evitar, durant el desenvolupament de la jornada,
el contacte amb els veïns de l'immoble.
b) L'accés i sortida d'aquests locals, habitatges o zones es produeixi a l'inici i a la finalització
de la jornada laboral.
c) Els treballadors adoptin les mesures de prevenció i higiene enfront de la COVID-19
indicades per les autoritats sanitàries.
S'afegeix un nou apartat 4 a l'article únic, que queda redactat de la següent forma:
Apartat. 4 de l’art. únic
En tots els casos exceptuats anteriorment, es permet l'accés a zones no sectoritzades de
l'edifici, per a la realització de les operacions puntuals de connexió amb les xarxes de serveis
de l'edifici que siguin necessàries per a escometre les obres.”
FONAMENTS
−

Article 21.1. m) i e) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim
Local.
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−
−

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.
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 modificar la resolució d’alcaldia número 57/2020 de
data 13 d’abril de 2020 que manté al seva vigència mentre no s’aixequi l’estat d’alarma i les
seves pròrrogues, sens perjudici de què es pugui modificar el seu contingut per motius
organitzatius de l’ajuntament en l’evolució de la pandèmia provocada pel virus SARS Cov-2
(COVID-19) i 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 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 la normativa dictada a l’empara dels RD.
Es modifica el que seguidament es detalla i el que no es modifica continua vigent.
1.- Serveis bàsics i essencials: Es mantenen els establerts en les resolucions d’alcaldia núm.
33/2020, núm. 38/2020 i núm. 57/2020, no obstant, s’efectuen les següents modificacions
respecte la resolució d’alcaldia núm. 57/2020 ( que es remet a les resolucions d’alcaldia núm.
33/2020 i 38/2020) el que no es modifica continua vigent.
a. Serveis essencials per la continuïtat de la prestació de serveis bàsics:
Agutzil que efectuarà el seu horari habitual: 07.00-15.00 h, amb el descans per esmorzar de
9:00-9:30h.
Peó de brigada que efectuarà el seu horari habitual: 07.00-15.00 h, amb el descans per
esmorzar de 9:00-9:30h
En cas d’urgència, o de canvi de situació d’emergència, podran veure modificat el seu horari
habitual, a les indicacions que l’alcalde i/o equip de govern puguin donar.
2.- Suspensió de terminis administratius
Continua la suspensió en els termes establerts normativament.
2.1. 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/385/2020, de 2 de maig, que modifica l’ordre
SND/340/2020, de 12 d'abril tal com consta en l’antecedent). Tanmateix, caldrà facilitar a
l’Administració el detall de les mesures sanitàries adoptades en l’execució de l’obra per tal
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d’evitar la propagació de la malaltia entre els propis empleats i els ciutadans, per tal que
l’administració pugui verificar-ho (manteniment de la distancia interpersonals mínima de 2
metres, ús d’equips de protecció 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.- L’establiment de vigència d’aquests mesures, juntament amb les establertes en la
resolució núm. 57/2020 que no es veuen modificades per la present resolució, mentre es
mantingui la declaració de l’estat d’alarma i les seves successives pròrrogues, no obstant,
aquestes mesures podran ser modificades segons l'evolució que tingui la pandèmia
provocada pel Covid-19.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- 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, 7 de maig de 2020.
L’Alcalde,
Magí
Coscollola Andreu
Alcalde
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