EDICTE SOBRE L’AMPLIACIÓ DE LES MESURES EXTRAORDINÀRIES A ADOPTAR EN
EL MUNICIPI TORÀ EN RELACIÓ AMB EL CORONAVIRUS CODIV-19: SERVEIS
ESSENCIALS I BÀSICS
Es fa saber, per al coneixement general, el text literal de la següent Resolució d’alcaldia:
“RESOLUCIÓ ALCALDIA NÚM. 43/2020
AMPLIACIÓ DE LES MESURES EXTRAORDINÀRIES A ADOPTAR EN EL MUNICIPI TORÀ
EN RELACIÓ AMB EL CORONAVIRUS CODIV-19: SERVEIS ESSENCIALS I BÀSICS
Atès que per Resolució d’alcaldia núm. 31/2020 de datat 13/03/2020 es van adoptar una sèrie
de mesures a aplicar en el municipi de Torà en relació amb la malaltia del coronavirus COVID19, que van ser ampliades per Resolució d’alcaldia núm. 33/2020 de data 16/03/2020.
Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARS-COV-2 (Covid
– 19), declarada per l’OMS pandèmia global, i per tal de complir amb les normes dictades per
l'Estat central i la Generalitat de Catalunya per contenir l'expansió, cal l’adopció urgent de
mesures extraordinàries i de caràcter temporal amb la finalitat de reduir el risc d’exposició i
transmissió del virus, tot seguint les recomanacions marcades pel 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 (BOE, núm. 67, de 14 de març), l’Organització Mundial de la Salut
(OMS), el Ministeri de Sanitat del Govern Espanyol, així com del Departament de Salut i
l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.
FONAMENTS
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Article 21.1. k), m) i e) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Règim Local.
Articles 53.1.k), 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,
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
adiptar en els centres de treball dependents de l’Administració General de l’Estat amb
motiu del Covid-19.
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−
−
−

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 adopció de disposicions i mesures de
contenció i remissió d’informació al Ministeri de Sanitat.

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 i acordar l’ampliació de les mesures
excepcionals adoptades per Resolució d’alcaldia núm. 33/2020 de data 16 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.
SEGON.- Modificar l’apartat TERCER de la Resolució núm. 33/2020 de data 16/03/2020
incorporant i declarant també els següents serveis com a Serveis essencials:
-

Serveis de neteja edificis municipals en què s’estan prestant serveis essencials
Serveis de neteja via pública inclòs d'herbes en determinats espais públics (
cementiri, residencia, parc municipal...)
Serveis d’informàtica i comunicació.

TERCER.- Per als empleats públics que hagin de realitzar aquestes activitats o prestar
aquests serveis, s’estableixen les mesures següents, que complementen les mesures
establertes en el punt “TERCER” de la Resolució núm. 33/2020 de data 16/03/2020.
Mesures:
➢ Sempre que sigui possible, es prestaran els serveis en la modalitat de teletreball.
➢ Per a aquelles activitats dels serveis essencials que hagin de ser presencials,
s’estableixen les mesures següents :
a. Sistema de torns per reduir el temps d’exposició a contagi

b. Utilització de guants, mascaretes i altres mesures de protecció contra el
contagi

c. La comunicació entre les persones que prestin aquests serveis s’haurà de
fer, sempre que sigui possible telefònicament, per missatgeria telefònica o
mitjançant altres eines o solucions digitals.
d. Compliment el protocol i del pla de contingència aprovats per Resolució
d’alcaldia núm. 42/2020.
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QUART.- L’establiment de vigència inicial d’aquests mesures fins al 30 de març de 2020, tot i
que podran ser prorrogades o modificades, segons l'evolució que tingui la pandèmia
provocada pel Covid-19.
CINQUÈ.- Donar publicitat d’aquesta Resolució a la Seu Electrònica de la corporació i la
seva difusió a través de les diferents xarxes de comunicació municipals.
SISÈ.- Sens perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució se’n donarà
compte al Ple en la primera Sessió Ordinària que es celebri.
SETÈ.- En compliment de l’apartat Segon de l’Ordre SND/234/2020, de 15 de març, sobre
adopció de disposicions i mesures de contenció i remissió d’informació al Ministeri de Sanitat
davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, comunicar a la Comunitat
Autònoma les mesures i disposicions d’aquest Decret que afectin als àmbits establerts en
l’apartat Quart de la referida Ordre: limitacions a l’àmbit de circulació de persones,
establiments, equipaments i activitats l’obertura al públic de les quals s’hagués suspés o
condicionat i assegurament de l’abastament de productes necessaris per a la protecció de la
salut pública.”

Torà, 1 d’abril de 2020.
L’Alcalde,

Magí
Coscollola Andreu
Alcalde
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