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EDICTE 
A data 15 de març de 2020 l’alcaldessa presidenta va dictar la següent resolució, que 

literalment diu:  

 

“Vist el Decret número 215 de data 12 de març de 2020 on es dictaven les instruccions 

generals per a tot el personal de l’Ajuntament d’Anglès i les indicacions de tancament de 

centres municipals.  
 

Tenint en compte el contingut del 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 (a partir d'ara RD) es procedeix a aprovar noves mesures en el marc de l'estat 

d'alarma decretat. 

 

Legislació aplicable 

 

Article 6 RD: Gestió ordinària dels serveis .- Cada Administració conservarà les 

competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per 

a adoptar les mesures que consideri necessàries en el marc de les ordres directes de 

l'autoritat competent als efectes de l'estat d'alarma i sense perjudici del que estableix els 

articles 4 i 5. 

 

Disposició Addicional 3a RD.-  

1. Es suspenen termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments 

de les entitats de sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en 

què perdi vigència el present Reial decret o, si s'escau, les pròrrogues de la mateixa. 

2. La suspensió de termes i la interrupció de terminis s'aplicarà a tot el sector públic 

definit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

3. No obstant l'anterior, l'òrgan competent pot acordar, mitjançant resolució motivada, les 

mesures d'ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en 

els drets i interessos de la persona interessada en el procediment i sempre que aquest 

manifesti la seva conformitat, o quan el interessat manifesti la seva conformitat amb que 

no se suspengui el termini. 

4. La present disposició no afecta els procediments i resolucions a què fa referència 

l'apartat primer, quan aquests vinguin referits a situacions estretament vinculades als fets 

justificatius de l'estat d'alarma. 

Disposició Addicional 4a RD.-  

Els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets quedaran suspesos 

durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, si escau, de les pròrrogues que es 

adoptessin. 

L’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de re ̀gim local, 



 
 

 

atorga a l’Ajuntament la potestat d’autoorganitzacio ́ que li permeten adoptar les 

mesures següents, sense perjudici de l'establert a l'article 6 del Reial Decret 

463/2020.  

 

La competència per a l’adopcio ́ d’aquest acord correspon a l’alcaldessa d’acord 

amb l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 

règim local. 

  

Aquestes mesures entren en vigor en el moment de la signatura del decret i fins la 

finalització de l'estat d'alarma, en principi decretat fins el 28 de març de 2020. 

 

Per tot això RESOLC: 

 

Primer.- Modificar el Decret número 215 de data 12 de març de 2020, només en els 

següents aspectes que es detallen de forma específica a continuació, tota la resta es 

manté en vigor: 

 

- Tot el personal ha de comunicar, de forma urgent, les declaracions d'incapacitat 

temporal que es vagin produint i informar si aquesta incapacitat deriva d'haver adquirit el 

COVID-19, per tal de poder activar els mitjans preventius adequats. i tramitar degudament 

les baixes. 

 

- Celebració de reunions d'òrgans col·legiats (junta de govern local, comissió informativa, 

ple, o altres): d'acord amb la disposició addicional 3a i 4a s'ajornen aquestes sessions. 

 

- Registre d’entrades i sortides: 

És un servei mínim obligatori.  

A fi de poder prestar el servei de registre d'entrada i sortida de forma segura, caldrà 

prioritzar els mitjans telemàtics.  

Es treballarà a porta tancada. Cas que algun ciutadà vulgui realitzar un registre d'entrada 

de forma presencial haurà de picar a la porta de l'Ajuntament i separar-se de la mateixa a 

fi que el personal pugui agafar el document amb les mesures de seguretat indicades.  

El servei de registre presencial i telemàtic el prestarà el Sr. Miquel Tolosa (atès que no 

realitzarà tasques de padró). 

 

Les Sres. Cristina Sardiña i la Sra. Dolors Pèlach al tractar-se de personal immunodeprimit 

i no tenir tasques encomanades de teletreball; seguint les recomanacions de salut pública 

tampoc no poden assistir al seu lloc de treball, en aquests casos el servei català de salut 

està declarant la incapacitat temporal. En cas de no obtenir la incapacitat temporal i no 

poder assistir al lloc de treball, el temps d'absència es considerarà temps recuperable fins 

a 31 de desembre de 2020. 

 

En el cas de la Sra. Anna Parpal, cal que s'aculli a l'article 5è del RDLlei 6/2020, i el 

període d'aïllament sol·liciti la incapacitat temporal pertinent.  

 

En aquests casos es considera accident de treball amb la complementació corresponent 

per part de l'Ajuntament.  

 

- Servei de padró: 



 
 

 

Tenint en compte el que disposa la Disposició Addicional 3a i 4a del RD no es podrà fer 

cap tràmit presencial en aquest àmbit.  

Només es duran a terme certificats relacionats amb el padró per via telemàtica i es 

lliuraran també per via telemàtica per enotum.  

 

- Servei de secretaria 

El Sr. Ousman Jangana farà teletreball tret que la seva cap, l'alcaldessa o per la tasca que 

estigui desenvolupant, calgui que assisteixi presencialment. 

La Sra. Sandra Vila treballarà presencialment a porta tancada.  

La Sra. Laura Garcia, farà teletreball sota les indicacions de l'alcaldessa i de la secretària; 

tret que calgui assistir de forma presencial a l'Ajuntament.  

La resta de personal de secretaria faran teletreball, tret que per ordre de la seva cap o de 

l'alcadessa sigui necessari que tinguin assistència presencial.  

 

- Servei d’intervenció 

La Sra. Nerea Aparicio farà teletreball tret que la seva cap, l'alcaldessa o per la tasca que 

estigui desenvolupant, calgui que assisteixi presencialment. 

La Sra. Dolors Juventench treballarà a porta tancada de manera presencial.  

 

- Servei de neteja  

La Sra. Montse Pèlach aprofitarà que la biblioteca està tancada per fer una neteja a fons, 

treient els llibres de les estanteries i recol·locant-los, fent les taules a fons, etc. Seguirà les 

indicacions de la regidora de Neteja. 

L'empresa de neteja que té l'Ajuntament contractada, tenint en compte que hi ha menys 

activitat als espais públics, aprofitarà per fer la neteja a fons dels mateixos amb 

productes de desinfecció; a base de lleixiu en els llocs que sigui possible.  

 

- Centre de Dia 

Tenint en compte allò disposat al Protocol de coordinació dels centres de dia de gent gran 

i els serveis d'atenció sanitària, per millorar l'atenció de les persones en situació de 

vulnerabilitat i que requereixen atenció a la seva llar, del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies, es procedeix al tancament de les instal·lacions. 

Els professionals aniran a les cases de les persones dependents que necessiten 

assistència.  

 

- Llar d’infants 

Es tancarà el servei al públic per ordre de la Generalitat.  

Només podrà anar una treballadora cada dia a porta tancada; la resta podran 

desenvolupar tasques internes amb teletreball sempre que sigui possible, i en tot cas, tot 

sota la supervisió de la directora i del regidor d’Educació, Infància i Joventut.  

S’atendran trucades dels usuaris al mòbil de la Llar en horari laboral. 

 

- Biblioteca: 

Es tancarà el servei al públic.  

Les  treballadores treballaran amb tasques internes a porta tancada, sota la supervisió de 

la directora i del regidor de Cultura. 

Hi haurà una treballadora per planta.  

 

Segon.- En aquells casos en què s'hagi autoritzat el teletreball caldrà:  



 
 

 

- Que quedin sota supervisió del seu cap, que vetllarà pel seguiment i compliment de la 

feina de l'àrea. 

I que els treballadors anotin diàriament les tasques realitzades, a fi que el cap pugui 

presentar-ho a la intervenció municipal per la justificació de la nòmina. 

 

 - Es requereix estar disponible al mòbil en horari laboral per coordinació. 

 

- Cal que les persones imunodeprimides que no puguin realitzar teletreball i les persones 

que es troben en quarentena, cal que s'acullin a les declaracions d'incapacitat temporal 

d'acord amb allò establert al RD i el RDLlei.  

 

Tercer. Qui no pugui fer ni treball presencial, ni teletreball, podrà sol·licitar la recuperació 

d’hores al llarg del 2020, sense perjudici que sorgeixin altres directrius del Ministerio o 

Departament de Treball.  

 

Quart. Aquestes mesures juntament amb les mesures que continuin vigent del Decret 

215 de 12 de març de 2020 estan en vigor pel mateix termini que l'estat d'alarma, que 

són 15 dies naturals des del dissabte 14 de març que es va decretar l'estat d'alarma, per 

tant, fins al proper 29 de març d'enguany. Sens perjudici de la seva possible pròrroga.  

 

Cinquè.- DIFONDRE aquesta resolució a tot el personal, regidors, i ciutadania pels mitjans 

que garanteixin de forma més ràpida el seu coneixement.” 

 

Anglès a data de la signatura electrònica  

 

L’Alcaldessa presidenta  

Àstrid Desset Desset 
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