AJUNTAMENT D’ODÈN
Crta. Pont d’Espia a Coll de Jou, Km 18,8
Telèfon i fax 973 48 17 00
25283 ODÈN (Solsonès)

DECRET D’ALCADIA
núm. 12/2020
Pere Vilaginés Muntada, alcalde de l’Ajuntament d’Odèn.
1. ANTECEDENTS
1.1. 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.
1.2. Aquesta Alcaldia considera, no només necessari, sinó també imprescindible, per raons de salut pública i de
responsabilitat ciutadana, dictar la present resolució en la qual es proposa limitar la prestació dels serveis
públics i restringir la mobilitat del personal de l’Ajuntament a aquells estrictament necessaris per a garantir el
correcte funcionament dels serveis bàsics i estratègics, sense perjudici d’aquells desplaçaments que es
considerin indispensables per al manteniment dels serveis públics bàsics o estratègics.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. Article 21.1. k), m) i e) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local.
2.2. 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.
2.3. 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.
2.4. Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge.
2.5. Articles 1 i 3 de la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública.
2.6. Article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat.
2.7. 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.
2.8. 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.
2.9. 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.
3. RESOLUCIÓ
Amb motiu dels anteriors antecedents i fonaments, i en ús de les facultats conferides per la vigent legislació de
Règim Local, RESOLC:
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3.1. Amb l’objectiu d’establir mecanismes per garantir els serveis bàsics i essencials per a la població, es prenen
un seguit de mesures, concretades en els punts resolutius següents, 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.
3.2. La identificació dels serveis bàsic i estratègics de necessària garantia per part d’aquest ajuntament:
-

-

Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, abastament domiciliari d’aigua potable,
clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies públiques i control
d’aliments i begudes.
Processos interns que garanteixin el mínim imprescindible operatiu de l’organització (secretaria,
intervenció i tresoreria)
Resolucions dels Òrgans de Govern.
Seu electrònica.
Registre general i atenció telefònica i telemàtica.

3.3. El tancament, fins que el canvi de circumstàncies permetin la seva reobertura a l’ús públic i veïnal, de tots
els equipaments municipals de tipus esportiu, cultural i educatiu.
3.4. Per tal d’evitar les concentracions nombroses de gent al carrer i proporcionar les condicions necessàries
perquè els ciutadans estiguin a casa i evitar més contagis en els pròxims dies, es suspèn la venda ambulant i de
caràcter generalista, permetent exclusivament el proveïment de productes alimentaris a domicili mitjançant
atenció telefònica o per internet.
3.5. Determinar que, amb caràcter general, no hi haurà atenció directa al públic a la seu de l’Ajuntament, i
només excepcionalment s’efectuaran tràmits urgents, respectant sempre les mesures de seguretat establertes.
Es demana a l'Administrat que sempre que es pugui, es facin les consultes a l'Ajuntament o bé per telèfon al
número 687875621 o telemàticament mitjançant la seu electrònica de la web municipal www.oden.cat o al
correu electrònic ajuntament@oden.cat, agraint la comprensió i la responsabilitat per evitar la propagació de
l’epidèmia.
3.6. La suspensió de tots els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de l’Ajuntament, així
com del de prescripció i caducitat dels procediments, conforme a les disposicions addicionals tercera i quarta
del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, terminis que es reiniciaran tan bon punt aquesta disposició o les
seves pròrrogues expresses perdin vigència, i sens perjudici que per a procediments concrets en tràmit es
puguin adoptar mesures particulars per evitar perjudicis en els drets i interessos dels interessats, sempre i quan
aquests manifestin expressament la seva conformitat a les mesures.
3.7. La suspensió de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, i en el cas que sigui
indispensable de dur a terme alguna sessió plenària extraordinària es concretaran les mesures preventives a
aplicar.
3.8. La dispensació al personal, llevat de l’adscrit de forma directa als serveis i unitats declarats bàsics i
estratègics de necessària garantia, de presència a les dependències i oficines municipals a partir d’avui i fins
que el canvi de circumstàncies permetin la presència en condicions de seguretat per a la salut personal i
col·lectiva.
No obstant això, tot el personal dispensat haurà d’estar localitzable i disponible durant l’horari de jornada
normal i ordinària de treball, i haurà de realitzar les tasques de teletreball que puguin desenvolupar des del seu
domicili o que li puguin ser assignades, sense perjudici que en qualsevol moment pot ser requerit perquè presti
serveis al seu centre de treball si les circumstàncies així ho requereixen.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A J U N TA M E N T D ` O D È N

Pàgina 2 de 3

AJUNTAMENT D’ODÈN
Crta. Pont d’Espia a Coll de Jou, Km 18,8
Telèfon i fax 973 48 17 00
25283 ODÈN (Solsonès)

Per a aquelles activitats dels serveis essencials que hagin de ser presencials, s’estableix les mesures següents:
o Neteja consultori i ajuntament: Es treballarà amb caràcter rotatori i s’hauran d’adoptar les
mesures corresponents.
o

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

3.9. En els centres de treball s’han d’adoptar les mesures preventives i de protecció següents:
a. Extremar les precaucions establertes sobre les mesures higièniques personals, especialment el
rentat de mans, amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques.
b. Intensificar el pla de neteja de les dependències administratives, amb els productes habituals.
c. Retirar, en la mesura que sigui possible, els objectes que presentin dificultats per a la seva neteja
(aplicar la política de taula neta).
d. Garantir la ventilació adequada dels espais de treball, ja sigui per via natural o per via estructural.
e. L’ús dels equips de protecció individual vindrà determinat pels serveis de prevenció de riscos
laborals.
3.10. L’apel·lació a la comprensió i al sentit cívic del veïnatge davant d'aquesta situació excepcional i demanar
seguir la informació exclusivament a través dels canals oficials habituals, on s'anirà informant puntualment de
totes les novetats. Fer una crida a la tranquil·litat i responsabilitat dels veïns i les veïnes, insistint que es tracta
de mesures preventives amb l’objectiu de protegir la salut de les persones. Recomanar i demanar que
s’extremin les mesures de prevenció, seguretat i neteja recollides en les següents fonts de informació:
Ministeri de Sanitat:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
Generalitat de Catalunya:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
Agencia de salut pública:
http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Nou-Coronavirus-2019-nCoV

3.11. Comunicar a tota la població aquesta resolució pels mitjans habituals de publicitat.
3.12. L’establiment de vigència inicial d’aquestes 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.
3.13. Sens perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució es donarà compte al Ple en la
primera sessió ordinària que celebri.
Odèn, a 16 de març de 2020
Davant meu,
La Secretària,

L’alcalde
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