
 
 

 
 

 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 

Expedient: X20200000140 
Decret: Mesures COVID-19. Pla de contingència i ajornament sessions òrgans 
col·legiats. 
 
Assumpte: Mesures adoptades en relació amb l’estat d’alarma per la gestió de la 
situació de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 
 
Antecedents 
 
1.- Amb data 31 de gener de 2020, l'Organització Mundial de la Salut va declarar el brot de 
SARSVoc-2 com a Emergència de Salut Pública d'importància internacional. Des d'aquesta 
data fins l'actualitat, l'ascens de casos confirmats ha estat exponencial, i segons els models 
dinàmics per a predir l'ona epidèmica del COVID-19, si no s'adopten mesures, el nombre de 
casos confirmats podria ascendir a una xifra difícilment assumible. 
 
2.- S’han dictat les Resolucions SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s'adopten 
mesures addicionals per la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 i 
SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per la 
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, publicades al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de data 12 (núm. 8080A) i 13 de març de 2020 (núm. 8084B), 
respectivament. 
 
3.- Per Bant de l’alcaldia d’Olost del dia 12 de març de 2020 ja es van decretar un seguit de  
mesures  coherents amb les mesures de contenció ordenades per les autoritats del País.  
  
4.- Per part del govern de l’estat espanyol s’ha dictat una situació excepcional mitjançant  
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de 
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, publicat al Boletín Oficial del Estado 
en data 14 de març de 2020 (núm. 67). 
 
5.- Per declaració institucional del President de la Generalitat MHP Sr. Quim Torra i Pla, s’ha 
demanat formalment el confinament de tota la població i l’activitat a Catalunya, llevat de la 
dels serveis que es consideren essencials.  
 
Acollint-se a la situació extraordinària que s’està vivint i que aconsella el confinament 
generalitzat de les persones i les activitats, i prenent com a fonaments de dret les mesures 
que la llei atorga per l’Alcaldia en situacions excepcionals i a les Resolucions citades per la 
present, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- Ordenar la suspensió de tota l'activitat que es porta a terme a els espais 
públics i als locals municipals incloent l’activitat administrativa presencial que es ve 



 
 

 
 

desenvolupant en els edificis públics pertanyents a l’Ajuntament, reiterant el BAN de 12 de 
març de 2020 i, especialment, pel que fa a les oficines municipals les quals no seran 
obertes al públic i sense que això impedeixi que tota la gent d’Olost i Santa Creu s’hi 
puguin adreçar de forma telefònica o telemàtica per tal de sol·licitar informació, obtenir 
suport o fer les gestions indispensables. 
 
Segon.- Aprovar el Pla de contingència per a les treballadores i treballadors 
municipals amb les determinacions que s’exposen: 
 
1.- El cos administratiu s'organitzarà a dies alterns, de manera que cada dia hi hagi dos 
treballadors/es desenvolupant la seva feina a les oficines i altres dos fent tasques en 
modalitat de Teletreball. Les dues persones que restin a oficines, faran tasques 
administratives i atenció telefònica però, excepte en el cas d'una urgència, no faran atenció 
al públic. 
 
2.- El Secretari-Interventor municipal desenvoluparà la seva tasca diària en la modalitat de 
Teletreball i de forma coordinada amb l’alcaldia i amb les oficines municipals mitjançant les 
eines que atorga la gestió administrativa electrònica. 
 
3.- Qualsevol servei que es presti durant la setmana, com el servei d'arquitecte o 
d'aparellador, biblioteca i espai Rocaguinarda, es faran en format de teletreball i en 
coordinació amb les serveis administratius en teletreball, o a les oficines municipals 
confinades. 
 
4.- La Brigada Municipal farà només tasques de manteniment en zones poc concorregudes i 
amb torns alternats, de manera que cada dia hi ha hagi actius 1-2 membres de la mateixa. 
 
5.- El personal de neteja farà actuacions de manteniment i millora en les zones indicades, 
però sobretot en oficines municipals i en algun altre equipament que es consideri necessari 
per alguna tasca concreta. S'acordaran i es concretaran aquestes tasques i es valorarà si 
les mateixes permeten fer rotacions. 
 
6.- El personal de l’Escola Bressol Estel desenvoluparà la seva tasca de preparació docent 
en la modalitat de teletreball. 
 
En tots els casos, quedaran exclosos tots/es els/les treballadors/es que siguin població de 
risc i se'ls hi demanarà que estiguin operatius i localitzables durant tot el seu horari laboral, 
per necessitats o situacions que puguin sorgir. 
 
Tercer.-  En virtut de l'anterior, s'autoritza a tot el personal de l'Ajuntament d’Olost 
a la permanència al seu domicili, mentre duri la suspensió d'activitats, amb plena 
disponibilitat per la localització per part dels seus respectius responsables, sent factible la 
realització de teletreball, a l'efecte del qual la concreta adscripció de treballadors als serveis 
que requereixin tràmits es farà pels responsables de cada servei. 
 
Quart.- Pels serveis administratius s'adoptaran les mesures necessàries per garantir 
els següents serveis: a) La instal·lació i el manteniment de l'accés en remot pels 



 
 

 
 

treballadors públics que prestin els seus serveis en remot. b). El pagament de la nòmina del 
seu personal i l’aprovació per resolució de l’alcaldia de les altres despeses inajornables per 
al correcte funcionament dels serveis municipals. 
 
Cinquè.- En ordre a la situació extraordinària que estem vivint, avocar totes les 
competències delegades en la Junta de Govern Local i disposar que serà 
l’alcaldia la que vagi adoptant els acords indispensables per fer front al govern 
ordinari, així com per adoptar les decisions extraordinàries que s’hagin d’adoptar acollint-se 
al marc general per emergències que disposa la legislació local, i les disposicions que, en 
aquest sentit, puguin anar adoptant les autoritats superiors. 
 
Sisè.- Atenent que pel proper dimecres dia 18 de març hi havia prevista la 
convocatòria dels òrgans  col·legiats municipals, suspendre la celebració del Ple 
ordinari del mes de març. Aquesta sessió se celebrarà un cop finalitzi la vigència del Reial 
Decret 463/2020 o, en el seu cas, de les seves pròrrogues; Suspendre les Juntes de Govern 
Local ordinàries i el Consell Sectorial d’Olost i Santa Creu de Jutglar de l’Ajuntament d’Olost 
mentre duri l’estat d’alarma. 
 
Setè.- Recordar a tota la població la necessitat de complir amb les mesures de 
solidaritat personal i ciutadana pel que fa a la prevenció higiènica de les infeccions i 
l’ajut i suport que ens devem tot el veïnatge. També que cal complir escrupolosament amb 
les restriccions de mobilitat que ordenen el confinament total de la població. Això no 
afecta els serveis que es consideren imprescindibles per mantenir l’activitat ordinària, com 
ara les compres quotidianes, per a les quals està assegurat l’abastiment per la qual cosa 
també es recorda que no cal acaparar aliments ni altres productes de primera necessitat. 
També s’aconsella als diferents serveis imprescindibles per a la població que regulin horaris 
i compleixin amb les mesures que Salut ha implantat mentre duri l’actual situació. 
 
Vuitè.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple i a la Junta de Govern local en les 
primeres sessions que celebrin. 
 
Novè.- Notificar el present acord a tots els càrrecs electes de l’Ajuntament d’Olost.  
 
Desè.- Publicar el present acord a la pàgina web de l’Ajuntament i fer-lo avinent a tot el 
personal de l’ajuntament, mitjançant els medis habituals de comunicació.  
 
Olost en la data de la seva signatura electrònica. 
 
L’Alcalde 
Josep Mª Freixanet i Mayans 
 
Davant meu el Secretari 
Alfons Giol i Amich 
 
 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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