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DECRET
MESURES ESPECIALS EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA PER A LA
CONTENCIÓ DEL BROT EPIDÈMIC DE LA PANDÈMIA DE COVID-19, A
APLICAR DINTRE DE LES INSTAL·LACIONS DEL NOSTRE AJUNTAMENT
SITUAT AL CARRER VERGE DEL PORTALET, 10.
Tal com recull la resolució de la Consellera de Salut del passat dia 24 d’agost i
degut a la situació epidemiològica a diversos municipis de Catalunya,
determina l'adopció de mesures especials de contenció de l'activitat laboral i
social i en matèria de salut pública per frenar la transmissió del virus de la
COVID-19 i protegir la salut de la població del territori de Catalunya.
Aquesta mateixa Resolució ja especifica que, d'acord amb l'article 55 bis 4 de
la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, l'establiment de les mesures
s'ha de dur a terme tenint en compte sempre la menor afectació als drets de les
persones i, sempre que sigui possible, s'han d'ajustar territorialment al mínim
àmbit necessari perquè siguin efectives.
Així mateix l'article 55 k) de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública,
en la redacció que dona el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, publicat en el
DOGC núm. 8176, de 14 de juliol de 2020, disposa que, en situacions de
pandèmia declarades per les autoritats competents, les autoritats sanitàries
poden adoptar mesures de limitació a l'activitat, el desplaçament de les
persones i la prestació de serveis en determinats àmbits territorials previstes en
l'annex 3, d'acord amb el que disposa l'article 55 bis.
Per tot el que s'exposa, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de
govern del Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a
malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el marc de la Llei
orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut
pública i de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública
Antecedents
Atès que en l’apartat Nº 3 d’aquesta mateixa Resolució, ja s’especifiquen
mesures de prevenció i higiene en centres de treball
Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i
de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de
treball, públics i privats, són responsables d'adoptar, entre d'altres, les mesures
següents:
“

a) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les
característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir
la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols que
s'estableixin en cada cas.”
En concret en aquest punt i en aquest moment no estem en disposició de
poder-ho complir, en especial perquè tenim 2 netejadores en situació de
I.T. actualment.
A la vegada veiem un risc especial quan es tracti de personal extern a
l’Ajuntament.
“
e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant
dels treballadors com dels clients o usuaris, durant les franges horàries
en què es prevegi més afluència.”
L’espai de l’Ajuntament no ens permet tenir reunions amb personal extern
i per això d’acord amb el punt següent.
“
f) Potenciar l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral
sigui possible.”
Fonaments de dret
 Resolució de la Consellera de Salut de 24 d’agost de 2020
 Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública
 Article 55 k) i altres del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, publicat en el
DOGC núm. 8176, de 14 de juliol de 2020
 Pla d'actuació del PROCICAT per a emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el marc de la Llei
orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de
salut pública i de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

En base a tot el que s’ha exposat i d’acord amb les atribucions conferides per
l’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de dos d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local,

HE RESOLT
Únic.- ESTABLIR que l’entrada a les dependències municipals serà prèvia cita
concertada (telèfon 972520050 ajuntament@santpere.cat) i només amb la
presència d’una sola persona forània per tal de preservar la salut dels empleats
públics, tot això d’acord la resolució de la Consellera de Salut del passat dia 24
d’agost de 2020, quedant anul.lats, per tant, totes aquells actes i reunions que
havien estat previstes amb anterioritat, en especial la Sessió de l’Assemblea
General Extraordinària de la Junta de Compensació UA-14 Fluvianàutic, que
havia de celebrar-se en data de 27 d’agost de 2020.
L’entrada en vigor d’aquesta resolució serà a data de la signatura.
Agustí Badosa Figueras
Alcalde- President

