Atès l'article 21.m de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim
Local el qual atribueix a l'Alcalde la competència per adoptar personalment i sota la
seva responsabilitat en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels
mateixos, les mesures necessàries i adequades; i en consonància l'article 53 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
És per la qual cosa que en ús de les meves facultats vinc a desenvolupar el nou
Decret 10/2020 amb la present
RESOLUCIÓ
Primer.- A partir d'avui l'Ajuntament i Patronat de Turisme prestaran serveis de 9 a
13 de dilluns a divendres, amb una persona i brigada municipal cada dia de 8 a
15h, per cobrir la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per
al correcte funcionament dels serveis públics bàsics.
Segon.- Permís Retribuït recuperable. Del 30 de març al 9 d’abril els treballadors
municipals es quedaran a casa amb percepció íntegra del seu salari, si bé caldrà
recuperar aquestes jornades de treball mitjançant el corresponent acord amb
l’Ajuntament, que podrà optar per diferents solucions (fer 1 hora més fins recuperar-ho,
atribuir-ho a vacances només si hi ha conformitat del treballador, assumir-ho
econòmicament l'Ajuntament i l’acord de voluntats que es pugui assolir treballador
-empresa. En cas de desacord, però, el RD hauria fixat l’obligació de recuperar les
hores.
Tercer.- Determinar per tal de garantir la continuïtat en la prestació dels serveis que
caldrà garantir les activitats essencials com el servei d’aigua clavegueram,
l’enllumenat, serveis funeraris, seguretat pública (incloses actuacions de disciplina
urbanística si es posa en risc la integritat de les persones), jutjat de Pau entre d’altres,
per la qual cosa el personal municipal adscrit a aquests serveis quedarà exceptuat del
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Atès que els municipis han de poder garantir la continuïtat en la prestació de serveis
essencials pel funcionament d'aquests
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Vist el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, que va publicar el BOE d’ahir
diumenge, pel que es regula un permís retribuït recuperable per a les persones
treballadores per compte aliè que no presten serveis essencials, a fi de reduir la
mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.
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confinament. Pel que fa al treball d’oficina, es garantirà el teletreball, amb desviament
telefònic de la centraleta al personal administratiu si s'escau, amb accés al correu
electrònic municipal i amb les reunions telemàtiques que ens permeten les TIC, de
manera que restarà tancat al públic l’oficina municipal, garantint que tot el veïnat té la
possibilitat de contactar telefònica o telemàticament, amb la col·locació de cartells en
lloc visible a més d’anunciar-ho al taulell d'anuncis (ebando i Vilaconnect).
Quart.- Dispensar del treball presencial a les persones al servei de l'Ajuntament de la
Vall de Boí que no estan incloses en els apartats anteriors, tot sense perjudici de la
necessitat i possibilitat de procedir al treball per via telemàtica o similar des dels seus
domicilis.

.
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Alcaldia , a dia i hora de la signatura electrònica.

DECRET

Sisè.- Publicar aquesta Resolució a la pàgina web als efectes legals oportuns i de
coneixement general. Donar difusió del present Decret a tots/es els/les treballadors/es
de la Corporació, regidors/es i ciutadania. Indicar que per aquells persones que no
disposen de correu electrònic, seran els seus responsables qui transmetran la
informació continguda en el present Decret
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Cinquè.- Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 30 de març de 2020, tindrà una
vigència a partir d'avui, fins el 9 d'abril inclosos, sempre que la situació sigui similar a
l'actual i sense perjudici de què en qualsevol moment pugui ser susceptible de
modificar-se o ampliar-se, en relació en cada cas, amb la situació epidemiològica.

