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DECRET D’ALCALDIA

Expedient: 56/2020/ALTSGE
Procedència: Recursos Humans

A Montcada i Reixac,

Vista la resolució de data 12 de març de 2020 del Secretario de Estado de Política 
Territorial y Función Pública per la qual es complementa la resolució de 10 de març de 
2020, de mesures a adoptar en els centres de treball dependents de l’Administració 
General de l’Estat amb motiu del COVID-19, que resol la suspensió temporal 
d’activitats presencials en els centres de treball i la flexibilització de la jornada laboral i 
permanència en el propi domicili.

Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2020/000971, de data 12 de març de 2020, pel que es 
resol entre altres coses, activar el Pla de Protecció Civil de Montcada i Reixac en la 
fase d’emergència 1 i adoptar les mesures encaminades a la prevenció i la contenció 
de la propagació del coronavirus entre la població.

Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 2020/001099, de data 1 d’abril de 2020 pel que es 
resol entre altres coses, prorrogar les mesures adoptades en els Decrets de l’Alcaldia 
núm.2020/000971, de data 12 de març de 2020, i núm. 000989/2020, de data 15 de 
març de 2020, que estableix la limitació de la prestació dels serveis públics i estableix 
els serveis essencials,  en tant duri la situació d’estat d’Alarma.

Vista la instrucció al personal municipal de l’Ajuntament de Montcada i Reixac de data 
13 de març de 2020 sobre les mesures de prevenció i protecció en l’àmbit de 
l’organització municipal de l’Ajuntament, per minimitzar els riscos de propagació i 
contagi del coronavirus.

Vista la instrucció al personal municipal de l’Ajuntament de Montcada i Reixac de data 
15 de març de 2020 sobre la cobertura dels serveis essencials.

Vistes les instruccions del Gobierno de España, Ministerio de Sanidad de data 3 de 
maig de 2020 sobre el Pla Transición nueva normalidad i de data 9 de maig de 2020 
sobre el Plan Transición Guia Fase 1.

Vist la instrucció que el servei de Recursos Humans ha enviat a tot el personal el 7 de 
maig de 2020 informant que a partir de l’11 de maig de 2020 tot el personal que treballi 
tant en la modalitat presencial com en la de teletreball, haurà de reflectir el seu horari 
de treball, en el seu ordinador a través del punt de fitxatge.

Atès que aquest Pla estableix un seguit d’actuacions que han d’adoptar tot el personal 
de l’Ajuntament de Montcada i Reixac prèviament a una futura reincorporació 
progressiva del personal en modalitat presencial als centres de treball, així com les 
mesures de seguretat col·lectives i els equips individuals per a la protecció de les 
persones, i les mesures generals de neteja i desinfecció dels centres i llocs de treball.
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Vist que per la seva redacció s’han seguit les línies fixades per l’autoritat sanitària 
sobre recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions 
vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-
CoV-2.

Vist que aquest Pla s’acompanya d’uns annexos descrits en un document de Bones 
Pràctiques.

Vist que  aquest Pla ha donat compliment als tràmits d’informació, consulta i 
participació amb els Delegats de Prevenció i la representació sindical.

Vist que s’ha donat trasllat del contingut d’aquest Pla als grups polítics de l’oposició.

D’acord amb les atribucions establertes a l’article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i la resta de 
legislació vigent. 
Vista la proposta presentada.

Aquesta Alcaldia RESOL:

PRIMER. Aprovar el Pla per a la sortida gradual del confinament aplicada al personal 
de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, que té per objectiu que aquesta tornada 
gradual al lloc de treball no suposi un impacte sobre el sistema de salut i protegir la 
seguretat i salut de les empleades i dels empleats municipals, evitant els riscos 
personals i de tercers d’acord amb la legislació preventiva:  

“PLA PER A LA SORTIDA GRADUAL DEL CONFINAMENT APLICADA AL 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC

1. INTRODUCCIÓ

L'escenari de futur més probable és que la transmissió del nou Coronavirus SARS-
CoV-2 no es pugui eliminar a curt termini, de manera que es poden originar rebrots 
durant els propers mesos. Això es deu a la gran transmissibilitat, període curt 
d'incubació, i baixa proporció de població immunitzada (15%).

L’objectiu d’aquest Pla per a la sortida gradual del confinament, aplicada al personal 
de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, és valorar i proposar eines que permetin 
implementar el retorn al treball ordinari del personal de l’Ajuntament  i respectar les 
recomanacions de salut pública dictades per l’autoritat competent, necessàries per a la 
prevenció de les infeccions SARS-COV-2 al conjunt del personal, al seu entorn 
immediat i a la comunitat.

Es proposa un desconfinament seqüencial i progressiu, perquè aquesta tornada al lloc 
de treball no suposi un impacte sobre el sistema de salut.

De la mateixa manera que el procés de confinament ha estat progressiu, amb 
successives fases de restriccions a partir de la publicació del RD 463/2020 de 14 de 
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març, pel qual es declara l’estat d’alarma, s’ha d’establir un programa de 
reincorporació progressiva del personal municipal. 

Cal incorporar els grups de persones empleades d’acord amb els interessos i les 
necessitats de prestar els serveis a la ciutadania del municipi, i tenint  en compte la 
vulnerabilitat i la situació personal de cada empleada/at (si pertany als col·lectius 
classificats en cada moment com a grups vulnerables per al COVID-19 pel Ministeri de 
Sanitat en el document “Información científico-técnica, enfermedad por coronavirus, 
COVID-19”, a més dels referenciats en altres protocols i procediments dictats per les 
autoritats competents), que quedarà exceptuada/at de reincorporar-se en una primera 
etapa, en el cas de patir:

 Persones amb Diabetis,
 Malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, 
 Malaltia hepàtica crònica,
 Malaltia pulmonar crònica,
 Malaltia renal crònica,
 Immunodeficiència,
 Càncer,
 Dones embarassades,
 Persones majors de 60 anys.

Cal recordar que l’objectiu bàsic d’aquest Pla és protegir la seguretat i salut de 
les empleades i dels empleats municipals,  i evitar els riscos personals i de 
tercers, d’acord amb la legislació preventiva. 

És imprescindible garantir la divulgació de tot el contingut d’aquest pla a tot el 
personal.

La redacció d’aquest document resta subjecta a canvis, per recollir les darreres 
recomanacions oficials dels diferents organismes competents públics, les quals estan 
en revisió permanent.

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquest Pla és aplicable a totes les persones que presten serveis a l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac sense perjudici de les instruccions específiques que puguin dictar 
les diferents àrees i departaments en relació amb col·lectius específics. Caldrà que les 
persones responsables dels diferents serveis traslladin la informació continguda en 
aquest Pla al seu personal, per al seu coneixement i compliment.

3. OBJECTIUS

 Preveure i planificar com la situació actual pot afectar als serveis de 
l’administració local i ens dependents, per tal d’identificar els processos 
essencials pel funcionament i determinar quin serà l’equip presencial mínim 
d’empleades i empleats, sempre i quan quedin garantides les mesures de 
seguretat i salut. La represa de l'activitat ha de guiar-se pel principi de 
minimització del risc

 Crear una Comissió tècnica de serveis municipals, espais i mesures de 
prevenció de riscos laborals que redactarà un Pla Preventiu o de 
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Contingència, format pel servei de  Recursos Humans,  el servei 
d’Organització i Modernització, el servei de prevenció de riscos laborals, i 
amb la participació o consens de la representació sindical. En cas de manca 
de consens, caldrà utilitzar els mecanismes d’informació, consulta i participació 
corresponents a la representació legal de les empleades i dels empleats, abans de 
la seva aplicació.

 Implementar de manera immediata la comissió i l’elaboració del Pla Preventiu 
o de contingència.

 Establir les persones Integrants de la comissió:
- Representació política
- Cap de Recursos Humans
- Cap d’Organització i Modernització
- Cap de Serveis Municipals, Mobilitat i Via Pública
- Tècnic de prevenció riscos laborals
- Representació sindical i Delegats/des de prevenció
- Coordinadors/ores de les àrees, quan sigui preceptiu

 Objectius de la comissió:
- Disposar d’uns serveis i instal·lacions segures per evitar o reduir el risc de contagi 

COVID-19, per a quan s’aixequi l’estat d’alarma i l’administració pugui prestar 
serveis oberts. 

- Protegir el personal de l'administració municipal i dels organismes dependents; així 
com ciutadania usuària dels mateixos.

4. DIAGNOSI

 Efectuar la diagnosi, a partir de l’inventari d’equipaments municipals, relació de 
serveis i nombre d’empleades i empleats assignades/ats a cada servei; avaluant 
les possibles incidències i probabilitats de contagi i determinar  les mesures i 
recomanacions pel que fa a l’atenció ciutadana i els espais de treball.

 Definir la relació de les mesures preventives des del punt de vista organitzatiu, 
d'espais i edificis, higiènic, sanitari i de salut.

 Cost econòmic de la implantació.
 Seguiment de  la informació sobre les recomanacions i prescripcions que fan les 

autoritats sanitàries tant de l’Estat com de la Generalitat i altres organismes 
(Protecció civil, etc..).

 Establir procediments per evitar massificacions als espais de treball.
 Identificar les activitats i serveis essencials o estratègics perquè la presència de 

personal en els centres de treball sigui la mínima imprescindible.
 Les persones que estiguin realitzant teletreball, continuaran en aquesta situació en 

la mesura del possible.
 El retorn de les persones imprescindibles ha de ser progressiu, no al mateix temps. 

Per exemple, que les empleades i els empleats facin torns per tal de suavitzar 
els riscs de contagi.

 Per a les persones d'aquells llocs de treball necessaris per a l'atenció al públic, 
minimitzar els riscos reduint horaris d'atenció i preveure la implantació de la 
cita prèvia.

 El servei de Prevenció de Riscos Laborals realitzarà l’avaluació específica de 
cadascuna de les tasques de cada lloc de treball per tal de concretar les mesures 
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corresponents a cada cas i fer un control periòdic del seu compliment. Assignar 
una persona responsable en cada àrea o servei municipal. 

 Caldrà classificar els llocs de treball conforme als 3 grups de risc determinats en el 
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frentes a la exposición al SARS-CoV-2”, per tal que es determinin les mesures 
preventives a adoptar en cada cas per l’organització. Els llocs de treball 
administratius o d’oficina amb baixa probabilitat d’exposició hauran de mantenir 2 
metres de distància o disposar de barreres físiques per evitar el contacte.

 En el cas de les Oficines d’Atenció al Públic, a més de les mesures preventives del 
punt anterior, caldrà limitar l’aforament, establir cita prèvia (en els casos en què 
sigui possible) i disposar de les mateixes mesures de protecció que es contemplin 
en l’ús de les zones comunes. Igualment es recomana disposar de barreres 
físiques per evitar el contacte.

5. MESURES ORGANITZATIVES I D’HIGIENE (INDIVIDUALS I 
COL·LECTIVES) I, SI CAL, DE REDISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS DE 
TREBALL:

 Distància física de 2 metres en els llocs de treball i zones comunes.
 Regulació l'aforament màxim de les sales i les àrees d'ús comú (entrada/sortida, 

vestuaris, menjadors, passadissos, ascensors, etc.), considerant també l’accés a 
les instal·lacions de persones alienes a l'organització.

 Limitació del nombre de persones en espera a les dependències.
 Modificacions en relació a la disposició dels llocs de treball, organització de la 

circulació de persones i distribució d'espais (mobiliari, prestatgeries, passadissos, 
etc.) en el lloc de treball per garantir aquestes distàncies de seguretat.

 Previsió, en cas de necessitar reforçar alguns serveis, de prioritzar l’oferiment 
voluntari d’empleades i empleats per canviar el seu lloc de treball habitual de forma 
provisional.

 Canvis en l’organització del treball: disminuir el nombre de persones presents fins 
arribar a les estrictament necessàries, organitzar torns d'entrada/sortida de manera 
que no coincideixin totes les empleades i tots els empleats alhora.

 Senyalització al terra o elements físics per ordenar l'accés a llocs d'atenció al 
públic, instal·lació si s’escau de barreres físiques, com ara mampares.

 En vestuaris, lavabos i dutxes, menjadors, ordenar les hores de descans o d'accés 
per mantenir la distància, o bé, compactar jornades, quan sigui possible, per evitar 
l’ús de menjadors.

 Evitar les reunions presencials, mentre es mantinguin les mesures de 
distanciament.

 Reforçar i intensificar la desinfecció de les zones comunes i llocs de treball, amb 
especial atenció a aquelles de contacte freqüent i a eines compartides (teclats, 
ratolins, etc.) i fer ús de productes desinfectants de superfícies per intensificar la 
desinfecció a nivell individual dels aparells mòbils o tauletes.

 S’intensificarà la neteja dels centres de treball, amb especial atenció a les zones 
comunes (escales, passadissos, ascensors, vestuaris, serveis higiènics, etc.). 

 En relació a la utilització dels vehicles i maquinària mòbil, caldrà seguir les 
mesures recomanades pel Ministeri de Sanitat pel que fa a la neteja i desinfecció, 
així com el nombre màxim de persones per vehicle i distribució.

 Provisió de punts d'aigua per rentar-se de manera freqüent les mans amb aigua i 
sabó, tovalloles de paper d’un sol ús, i dispensadors de solucions 
hidroalcohòliques.
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 Flexibilització dels ritmes de treball per a aquesta higiene de mans. On això no 
sigui possible, provisió de gels hidroalcohòlics desinfectants en llocs propers.

 Pla de gestió i eliminació adequada de residus.
 Ventilar els espais comuns. Es reforçarà la neteja dels filtres d’aire i caldrà 

augmentar el nivell de ventilació dels sistemes de climatització per renovar l’aire de 
manera més habitual.

 Dotar al personal dels Equips de Protecció Individual (EPIs) en funció de 
l’avaluació específica del risc d’exposició per a cadascuna de les tasques i 
activitats de cada lloc de treball, que ha de realitzar el Servei de Prevenció.

 Cartells en els llocs de treball que informin de les mesures preventives.
 Es limitarà l’aforament en els ascensors en funció de la seva grandària, prioritzant 

la seva utilització per persones amb discapacitat. Es fomentarà l’ús de les escales.
 Establir circuits d’entrada i sortida del personal. Totes les empleades i tots els 

empleats que puguin, hauran de fitxar tant d’entrada com de sortida en els seus 
ordinadors. 

6. MESURES GENERALS PER LES EMPLEADES I ELS EMPLEATS.

 Compliu amb totes les mesures de prevenció que se us indiquin.
 Mantingueu la distància de seguretat interpersonal de dos metres.
 Eviteu la salutació amb proximitat i el contacte físic, especialment l’encaixada de 

mans.
 Eviteu, en la mesura del possible, utilitzar equips, dispositius, estris i objectes 

d’altres empleats. En cas que sigui necessari, augmenteu les mesures de 
precaució i, si podeu,desinfecteu-los abans d’usar-los. Si no és possible, renteu-
vos les mans immediatament després d’haver-los fet servir.

 Renteu-vos freqüentment les mans amb aigua i sabó, i utilitzeu les solucions 
hidroalcohòliques. Cada rentat ha de durar almenys 20 segons, amb aigua calenta 
i sabó,i fer-ho especialment després de tossir o esternudar o després de tocar 
superfícies potencialment contaminades. Seguiu aquestes instruccions:

a) Fregueu-vos les mans amb l’aigua i el sabó.
b) Renteu-vos la part posterior d’ambdues mans, incloent-hi els dits.
c) Entrellaceu els dits i fregueu-vos les mans de nou.
d) Fregueu-vos els polzes i les puntes dels dits.
e) Fregueu-vos les ungles.
f) Esbandiu-vos les mans i eixugueu-vos-les bé amb paper d’un sol ús.

 Cobriu-vos el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús en tossir i esternudar, i 
llenceu-lo a continuació a una galleda d’escombraries amb tancament. Si no 
disposeu de mocadors,empreu la part interna del colze per no contaminar les 
mans.

 Eviteu tocar-vos els ulls, el nas o la boca.
 Faciliteu el treball al personal de neteja quan abandoneu el vostre lloc deixant-lo 

lliure d’objectes i qualsevol element que dificulti la neteja i la desinfecció.
 Llenceu qualsevol deixalla d’higiene personal -especialment, els mocadors d’un sol 

ús- immediatament a les papereres o contenidors habilitats.
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7. SITUACIÓ DEL PERSONAL QUE ACREDITI DEURES DE CURA DE 
PERSONAL DE FINS A SEGON GRAU.

Tot el personal que acrediti deures de cura respecte del/de la cònjuge o parella de 
fet, així com respecte de familiars per consanguinitat fins al segon grau de la 
persona empleada, tindran dret a:
 Accedir a l'adaptació de la seva jornada i/o a la seva reducció.
 Sol·licitud de vacances o permisos per assumptes propis.

Definició de les situacions que justifiquen aquests drets:

 Quan sigui necessària la presència de la persona empleada per a l'atenció 
d'una altra persona que, per raons d'edat, malaltia o discapacitat, necessiti de 
cura personal i directa com a conseqüència del COVID-19.

 Quan sigui necessària la presència de la persona empleada com a 
conseqüència del tancament de centres educatius o de qualsevol altra 
naturalesa que dispensin cura o atenció a la persona necessitada dels 
mateixos.

 Quan la persona que fins al moment s'hagués encarregat de la cura o 
assistència directes del cònjuge o familiar fins a segon grau de la persona 
empleada no pogués seguir-ho fent per causes justificades.

 Sobretot en el cas del personal de serveis essencials, caldrà que aquests drets 
garanteixin el normal funcionament del servei.

8. TELETREBALL I TREBALL A DISTÀNCIA

 Es consideren complerts, amb caràcter excepcional, el deure de protecció 
de l'article 14 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals i l'obligació d'efectuar l'avaluació de riscos, l'article 16 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de  Prevenció de Riscos Laborals, a través 
d'una autoavaluació realitzada voluntàriament per la mateixa persona 
empleada, mentre estigui vigent el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, 
de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social 
del COVID-19.

 Les persones que teletreballin hauran de fitxar les hores efectivament 
treballades mitjançant el portal de l’empleat de l’Ajuntament, en l’apartat de 
punt de fixatge. En el cas que no ho puguin fer per causa d’alguna incidència, 
s’hauran d’informar i/o justificar les hores efectivament treballades mitjançant 
notificació, en el mateix portal, dintre del punt d’informació.

 Cada cap de  servei corresponent haurà de  validar, si escau, aquests 
fitxatges, portant un control sobre si les tasques que s’han encomanat han 
estat efectivament realitzades per part de l’empleada o de l’empleat.

9. PROPOSTA DESCONFINAMENT A PARTIR DE L’11 DE MAIG DE 2020 I EN 
FUNCIÓ DE LES FASES EN QUÈ AVANCI L’EVOLUCIÓ DE LA SITUACIÓ 
EPIDEMIOLÒGICA.

PERSONAL QUE ACTUALMENT ESTA TELETREBALLANT:
1. Continuar amb el teletreball de manera prioritària 
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2. Possibilitat de presència al centre de treball, amb les mateixes indicacions 
preventives que per al personal presencial, per necessitats del servei.

PERSONAL QUE NO POT TELETREBALLAR:
1. Presència al centre de treball.
2. Ocupació màxima dels espais: 50% ocupació habitual

a) A tots els centres de treball caldrà mantenir distància 2 metres entre 
empleades/ats

b) Per tal de garantir l’ocupació màxima de l’espai del lloc de treball, la 
presència serà amb periodicitat setmanal alterna.

3. Mesures preventives:
Ús mascareta 
Mantenir distància seguretat 2 metres
Ventilació diària dels espais de treball 5 o 10 minuts
Rentar-se les mans sovint
Fitxar per l’ordinador del lloc de treball preferentment
Col·locació de mampares de protecció

PERSONAL QUE NO POT TREBALLAR PER RAONS EXTRALABORALS. 
Opcions:
1. Flexibilitat horària: adaptar l’horari si és possible (treballar a la tarda, fins a 

les 20:00 hores màxim).
2. Possibilitat de recuperar les hores fins un màxim de 70 hores.
3. Personal acreditat com a vulnerable, es podrà incorporar a partir de la fase 

I, per necessitats del servei. 
4. Poder disposar de permisos per a assumptes propis o vacances. El gaudiment 

dels permisos s’haurà d’acomodar a les modalitats de prestació de serveis, ja sigui en 
presencial o en teletreball, de forma que a la finalització del 2020 els empleats públics hagin 
disposat dels permisos de forma proporcional en ambdues modalitats. Si a la finalització del 
2020 els empleats de l’Ajuntament no haguessin gaudit dels permisos previstos en l’Acord-
Conveni vigent com a conseqüència de la crisi sanitària, s’analitzaria la possibilitat de que 
fossin incorporats de forma acumulativa a l’any 2021.

5. Baixa mèdica

10. EN CAS QUE UNA PERSONA EMPLEADA MANIFESTI SÍMPTOMES, PER 
PROTEGIR-LA I PROTEGIR A LA RESTA DE LA PLANTILLA:

 Si presenta qualsevol simptomatologia (tos, febre, dificultat per respirar, etc.) 
que pogués estar associada amb el COVID-19 no s’ha d'acudir a la feina i ha 
de contactar amb el 061 d'atenció a la COVID-19 i seguir les seves 
instruccions. No acudir al lloc de treball fins que es confirmi que no hi ha risc 
per al treballador o treballadora o per als altres.

 Si s’ha estat en contacte estret (persones amb les que hi conviviu, familiars i 
persones que hagin estat en el mateix lloc que un cas que presentava 
símptomes a una distància menor de 2 metres durant un temps de al menys 15 
minuts) o s’ha compartit espai sense guardar la distància interpersonal amb 
una persona afectada per la COVID-19 tampoc s’ha d'acudir al lloc de treball, 
fins i tot en absència de símptomes, per un espai d’almenys 14 dies. Durant 
aquest període s’ha de realitzar un seguiment per si apareixen signes de la 
malaltia, sota la supervisió del CAP de referència o del 061.

 Si es vulnerable per edat, per estar embarassada o per patir afeccions 
mèdiques descrites anteriorment no s’ha d'acudir al centre de treball. En cas 
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que no es pugui realitzar la feina a distància, s’ha de contactar amb el metge 
del CAP perquè acrediti, si s'escau, que efectivament s’ha de romandre en una 
situació d'aïllament a efectes laborals i, si així fos, es considerarà una situació 
assimilada a accident de treball per a la prestació econòmica d'incapacitat 
temporal.

11. COORDINACIÓ ACTIVITATS EMPRESARIALS

Les mesures adoptades de prevenció i seguretat s’han de fer extensives a altres 
treballadores i treballadors que accedeixin al centre de treball (visites, proveïdors, 
treballadors d’empreses d’obres o serveis, contractistes o treballadors autònoms) als 
quals la seva empresa els ha de proveir del material de protecció necessari. De la 
mateixa manera, caldrà garantir que els empleats propis quedin protegits quan es 
desplacin a realitzar la seva feina en altres centres de treball d’altres empreses i 
organismes públics i privats.

12. MESURES GENERALS D’ATENCIÓ CIUTADANA ALS DIFERENTS 
SERVEIS

 Implementar la cita prèvia per evitar esperes a zones d’atenció a la ciutadania
 Disposar de solucions de gel hidroalcohòlic en aquest espais

13. VIGÈNCIA

Aquesta resolució entrarà en vigor a partir del dia 11 de maig de 2020 pel que fa als 
fitxatges des de l’ordinador del lloc de treball i també en la realització de fitxatges en la 
modalitat del teletreball, així com la possibilitat d’optar a flexibilitzar horaris de la 
jornada i també la possibilitat de sol·licitar dies de permisos de 2020. Tanmateix queda 
garantida la disposició de tots els EPI’s al personal presencial que sigui requerit a 
treballar.

Pel que fa a la resta del Pla s’anirà implementant gradualment en funció de les fases 
en què s’avanci l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord amb les instruccions i 
directius de les autoritats competents i, tindrà una vigència indefinida fins a la seva 
revisió o modificació, o derogació.”

SEGON. Establir que aquest Pla va acompanyat amb uns annexos descrits en el  
document de Bones Pràctiques.

TERCER. Establir que aquesta resolució entrarà en vigor a partir del dia 11 de maig de 
2020 pel que fa als fitxatges des de l’ordinador del lloc de treball i també en la 
realització de fitxatges en la modalitat del teletreball, així com la possibilitat d’optar a 
flexibilitzar horaris de la jornada i també la possibilitat de sol·licitar dies de permisos de 
2020. Pel que fa a la resta del Pla s’anirà implementant gradualment en funció de les 
fases en què s’avanci l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord amb les 
instruccions i directius de les autoritats competents i, tindrà una vigència indefinida fins 
a la seva revisió o modificació, o derogació

QUART. Donar compte al proper Ple, d’aquesta resolució que aprova aquest Pla 
acompanyat del document de Bones Pràctiques. 
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CINQUÈ. Notificar aquest Pla i el document de Bones Pràctiques a tota la plantilla pels 
canals telemàtics habituals, també publicant-los a la Intranet, així com comunicar-los a 
la representació sindical. 

Signat a Montcada i Reixac en la data que consta a l’encapçalament.

Ho mana i signa l’Alcaldia
Dono fe i prenc raó. Art.3.2 RD 128/2018
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