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ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

Resolució
Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, dicto la següent resolució:

Antecedents:
La situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 obliga a estar
permanentment subjectes a les revisions que s’acordin per les autoritats competents,
especialment per les sanitàries.
El Govern de la Generalitat davant de la situació d'emergència arran de l’afectació pel
coronavirus SARS-CoV-2, ha anat adoptant diverses mesures per reduir l'activitat i
evitar les concentracions de persones per prevenir contagis. Des del 14 de març va
entrar en vigor, amb una vigència de 15 dies mínim, les següents restriccions en
l’exercici d’activitats per prevenir i controlar la taxa d’infecció:
 Transport públic:
 Funciona un terç de la capacitat
 S’incrementa la desinfecció.
 Des del 16 de març no es venen bitllets als autobusos sempre que hi hagi altres
alternatives per comprar-ne.
 Tancaments i suspensions en l’àmbit d’oci:
 Esportiu: estacions d'esquí i de muntanya, gimnasos i altres instal·lacions
esportives públiques i privades.
 Cultural: teatres i cinemes i tots els espectacles públics.
 Festiu: sales de festa i de concerts, pubs i discoteques, karaokes, salons de joc
(casinos, bingos i recreatius).
 Parcs d'atraccions i temàtics i qualsevol altre d'oci o de lleure.
 Tancament restauració:
 Bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració. Excepte en
establiments hotelers, centres sanitaris o socials residencials.
 Tancament de centres comercials, incloent grans superfícies i galeries, excepte els
establiments dedicats exclusivament a la venda d’alimentació, neteja i higiene.
 Caça i pesca:
 Prohibició de batudes de caça i caça col·lectiva (dos o més caçadors).
 S’exceptuen les comarques de l'Alt i Baix Empordà, la Garrotxa, el Pla de
l'Estany, el Gironès, la Selva i Osona a l'est del meridià de Vic, i les actuacions
en aplicació d'autoritzacions excepcionals per danys a agricultura.
 No s'autoritzarà cap concurs o competició de pesca continental o caça.
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 Serveis socials:
 Tancament dels centres i serveis de la xarxa social pública (infantil, discapacitat,
dependència i prelaborals).
 Suspensió de les activitats en els centres ocupacionals, excepte els que
requereixin continuïtat de l'atenció.
 Suspensió de les visites presencials de Serveis Tècnics de Punt de Trobada.
 Els serveis socials públics i privats podran atendre les necessitats de les
persones usuàries amb la diligencia que exigeix la naturalesa del servei.
 Suspensió de vetlla de persones mortes per COVID-19
 Transport de mercaderies
S’aixequen temporalment, del 14 al 28 de març, les restriccions aplicables als vehicles
o conjunts de transport de mercaderies i transports especials
Posteriorment, el dia 14 de març al vespre el Govern de l’Estat Espanyol va aprovar i
publicar el 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.
Entre altres mesures decretades, s’imposa una limitació de la llibertat de circulació de
les persones, de manera que durant la vigència de l'estat d'alarma les persones
únicament podran circular per les vies d'ús públic per a la realització de les següents
activitats:
a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
c) Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral,
professional o empresarial.
d) Retorn al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o
persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.
g) Per causa de força major o situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga que haurà de fer-se
individualment, llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat o per una
altra causa justificada.
i) La circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització
de les activitats referides en l'apartat anterior o pel repostatge en benzineres o
estacions de servei.
En tot cas, en qualsevol desplaçament s'han de respectar les recomanacions i
obligacions dictades per les autoritats sanitàries, i es pot acordar el tancament a la
circulació de carreteres o trams d'elles per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa
del trànsit o la restricció en elles de l'accés de determinats vehicles pels mateixos
motius.
Tenint en compte el caràcter d’administració pública prestatària de serveis d’interès
general de l’Ajuntament de Manresa, es considera plenament justificat determinar els
serveis essencials i mínims que han de quedar coberts en qualsevol circumstància.
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En aquest sentit, els representants sindicals del personal d’aquest Ajuntament, han
donat la seva conformitat als serveis mínims acordats.

Consideracions legals
Article 21 (m) de la Llei 7/85 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, que
faculta als alcaldes a adoptar personalment i sota la seva responsabilitat en cas de
catàstrofes o risc greu d’aquestes, les mesures necessàries i adequades donant-ne
compte immediatament al ple corporatiu.
Vist l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, que aprova el text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, on s’estableixen les facultats dels
alcaldes.
El 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.
L’article 96.1.d) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa
en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública, i normativa laboral concordant.
L’article 48 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
En ús de les facultats que legalment tinc atribuïdes,
RESOLC:
Primer. – Aprovar la instrucció sobre mesures organitzatives d’aplicació al personal al
servei de l’Ajuntament de Manresa amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.
1. Àmbit d’aplicació
Aquestes instruccions són aplicables al personal funcionari i laboral que presta serveis
a l’Ajuntament de Manresa, però no seran d’aplicació al cos de la policia local ni a
altres serveis obligatoris de caràcter especial que l’Ajuntament acordi.
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2. Mesures organitzatives
Garantia del manteniment dels serveis bàsics o estratègics
L’Ajuntament de Manresa aprovarà una resolució on concretarà les activitats i serveis
públics que es consideren bàsics i estratègics.
Per als empleats públics que hagin de realitzar aquestes activitats o prestar aquests
serveis s’habilitaran mesures de reorganització interna com el règim de torns, la
fixació d’horaris especials o la prestació de serveis en la modalitat de teletreball en
funció de les tasques a realitzar i dels mitjans tècnics disponibles.
Els empleats públics amb fills o filles menors de 16 anys o persones dependents a
càrrec han de poder gaudir de preferència en els règims de torns i en la prestació
de serveis en la modalitat de teletreball i, addicionalment, poden habilitar-se
mecanismes de flexibilitat horària sense subjecció a la normativa vigent en matèria
de jornada i horaris. No obstant això, aquesta mesura pot ser limitada o
condicionada en aquells serveis que han estat determinats com a bàsics o
estratègics i en què es presta assistència directa a la ciutadania.
Permís per deure inexcusable de caràcter públic
La resta d’empleats públics que no resultin adscrits a la prestació d’activitats i
serveis públics bàsics i estratègics tenen, per expressa disposició de l’autoritat
competent, la mobilitat reduïda i, en conseqüència, es concediran permisos per
deures inexcusables de caràcter públic a l’empara de l’article 96.1.d) del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública, i normativa laboral concordant.
Així mateix, es concediran permisos per deures inexcusables de caràcter públic als
empleats públics que presten serveis en centres de treball tancats per expressa
disposició de l’autoritat competent.
Tanmateix, es concedirà de manera preceptiva aquests permís als empleats públics
amb alteració del sistema immunitari o malalties cròniques (cardiovasculars,
hipertensió, pulmonar, renal, diabetis, entre d’altres), obesitat mòrbida i empleades
embarassades.
El personal que disposi de correu electrònic haurà de consultar-lo un mínim de dues
vegades al dia.
Amb caràcter general, per necessitats dels serveis, l’Ajuntament pot disposar la
interrupció temporal dels permisos per deures inexcusables.
Tot el personal ha d'estar disponible perquè pot ser requerit en qualsevol moment,
en tant que som servidors públics i ens trobem en una situació d'emergència.
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3. Reunions
Quan s’hagin de prestar serveis bàsics o estratègics s’evitaran les reunions de
treball de caràcter presencial, especialment aquelles que impliquin mobilitat de
treballadors i treballadores. Les reunions es realitzaran amb les eines i solucions
digitals corporatives de l’Ajuntament.
Queden ajornades totes les reunions que estaven previstes realitzar amb persones
externes de l’Ajuntament de Manresa que no es puguin fer telemàticament.

4. Criteris aplicables quan es prestin serveis en la modalitat de teletreball
El règim de prestació de serveis en la modalitat de teletreball és voluntari. La
sol·licitud de teletreball es farà d’acord amb les directrius que facilitarà el Servei
d’Organització i Recursos Humans, i haurà de ser autoritzada pel/per la cap de
Servei.
La distribució horària és lliure i només s’han de garantir les franges horàries de
disponibilitat obligatòries per interconnexió i coordinació que es fixin.
5. Vigència
Aquesta Instrucció entra en vigor el mateix dia de la seva signatura i té vigència
indefinida fins a la seva derogació, revisió o modificació en funció de l’evolució de la
situació epidemiològica i d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat
competent.

Segon. – Aquesta Instrucció s’ha de publicar al web de l’Ajuntament de Manresa i al
Portal del Treballador.

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C MARTA
GARCIA BERNAUS
Data :2020.03.15
11:14:15 CET
Raó:Ho informo
Lloc : Manresa

Signat electrònicament
per: MARIONA
RIBERA ESPARBE
Data: 15/03/2020
12:02:05
Raó: Control Previ
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 15/03/2020
12:09:27
Raó: Ho resolc
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: JOSE LUIS
GONZALEZ LEAL
Data: 15/03/2020
12:11:18
Raó: En dono fe
Lloc: Manresa
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