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DECRET D’ALCALDIA

Expedient: 23/2020/ALTPRE
Procedència: Àrea de Presidència

A Montcada i Reixac,

En aplicació al que disposa el Pla Bàsic d’Emergències Municipals i atès al Reial 
Decret del govern de l’Estat pel que es declara l’estat d’Alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es comuniquen modificacions en 
les noves mesures organitzatives, quant a la prestació de serveis del personal 
municipal els propers 15 dies.

La prestació de serveis presencials del personal del municipi serà només per aquells 
serveis essencials previstos en el Pla Bàsic d’Emergències Municipals i adaptats a la 
nova realitat. El personal que treballa a la resta de serveis i que no hagi estat designat, 
no ha d’anar a treballar presencialment a l’Ajuntament els propers 15 dies, a partir del 
proper dilluns 16 de març 2020. 

Les mesures aprovades s’adequaran en funció de l’evolució de la pandèmia, 
l’afectació a les persones, i les necessitats dels serveis essencials que s’hagin de 
satisfer.

De conformitat amb el disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i també amb la Llei 18/2009 del 22 d’octubre, de salut 
pública,    
Vista la proposta presentada.

Aquesta Alcaldia RESOL:

PRIMER. Establir que es limiti la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac i del seu organisme autònom “Montcada Comunicació” a aquells 
serveis essencials que siguin estrictament necessaris per a garantir el funcionament 
dels serveis públics bàsics o estratègics.

SEGON. Establir, en conseqüència, la màxima restricció de la mobilitat dels membres 
electes i del personal al servei de l’Ajuntament de Montcada i Reixac, de l’organisme 
autònom “Montcada Comunicació” sense perjudici dels desplaçaments d’aquelles 
persones que es considerin indispensables per al manteniment dels serveis públics  
bàsics o estratègics.

TERCER. Establir que, als efectes previstos en els apartats anteriors, els serveis 
municipals essencials, són:

· Policia Local i Protecció Civil
· Serveis Socials
· Salut Pública
· Brigada Municipal
· Oficina d’Atenció Ciutadana
· Alcaldia
· Secretaria General
· Recursos Humans i Prevenció Riscos Laborals
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· Subministraments Bàsics i Sanejament
· Informàtica
· Premsa i Comunicació
. Intervenció
. Tresoreria

El departament de Ciutadania s’assimila a servei essencial per coordinar accions de 
voluntariat.

El personal de las resta de departaments i àrees no haurà de prestar serveis 
presencials en aquests propers 15 dies. Els/les caps de departament hauran 
d’organitzar els seus serveis, comunicar-ho al seu personal i posar-ho en coneixement 
dels coordinadors/es.

L’Ajuntament dispensarà del treball presencial a les persones que no estan incloses 
als apartats anteriors, tot sense perjudici de la necessitat de procedir al treball per via 
telemàtica o similar, d’acord amb criteris de priorització.

La resta del personal municipal, que no hagi estat exclòs per qüestions mèdiques, 
estarà disponible per si han de cobrir o reforçar i en tot cas garantir els serveis 
essencials municipals.

QUART. Suspendre la celebració de la sessió ordinària del Ple corresponent al mes de 
març de 2020, com també les sessions corresponents de les comissions informatives, i 
les sessions de la Junta de Govern. La suspensió durarà inicialment fins el 31 de març 
de 2020.

CINQÈ. Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 16 de març de 2020 i tindrà una 
vigència, inicialment, fins el dia 31 de març de 2010. No obstant, l’evolució de la 
situació epidemiològica podrà fer que es modifiquin aquestes dates.

SISÈ. Publicar aquesta resolució en la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona.  

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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