DECRET D’ALCALDIA.

Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació SARS-COV-2
(Covid – 19), declarada per l’OMS pandèmia global, i per tal de complir amb les
normes dictades per l'Estat central i la Generalitat de Catalunya per contenir
l'expansió, cal l’adopció urgent de mesures extraordinàries i de caràcter temporal amb
la finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus, tot seguint les
recomanacions marcades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19 (BOE, núm. 67, de 14 de març), l’Organització Mundial de la Salut (OMS),
el Ministeri de Sanitat del Govern Espanyol, així com del Departament de Salut i
l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.



Article 21.1. k), m) i e) de la Llei 7/85 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Règim Local.



Article 53.1.k), m) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual es va
aprovar el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.



Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.



Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge.



Articles 1 i 3 de la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en
matèria de salut pública.



Article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat.



Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública de Catalunya, en relació a
l’article 66.3.h) i l’article 144.c) 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.



Instrucció 3-2020, de 13 de març, sobre mesures preventives,
protecció i organitzatives
d’aplicació
al
personal
al
servei
l’Administració de la Generalitat amb motiu del coronavirus.



Resolució de la Secretaria d’Estat de Política Territorial i Funció Pública, de
mesures a adoptar als Centres de Treball dependents de l’AGE amb
motiu del Covid-19.
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
En raó dels anteriors Antecedents i Fonaments, i en ús de les facultats conferides per
la vigent legislació de Règim Local, aquesta Alcaldia,
RESOLC

Responsable del grup local
d'ordre i avís a la població

Primera Tinent d’Alcalde: regidora de Cultura,
Gent Gran, Formació i ocupació i Promoció
econòmica, MARTA VENTURA TORRAS

Responsable del grup local
logístic

Segon Tinent d’Alcalde: Regidor d’Urbanisme,
Habitatge i Nuclis, MARC PALAU MORGADES

Responsable del grup local
sanitari

Tercera Tinent d’alcalde, regidora de Sanitat,
Esports, Joventut i Festes, MARIA DOLORS
MIQUEL SERRANO

Responsable del grup local
de suport a la intervenció

Regidor d’Hisenda, Medi Ambient, Indústria i
Agricultura, XAVIER URGELL CALAF

I com a suplent el regidor de Serveis d’aigua i enllumenat, Ensenyament i Turisme,
JOSE MARIA RUBIO GÓMEZ.
Segon.- Les funcions d’aquesta comissió seran redactar la proposta i actuació de totes
aquelles actuacions que es considerin adequades en cas d’urgència per evitar i
suprimir el risc epidemiològic existent.
Tercer.- Constituir el Comitè d’Informació municipal de l’emergència sobre el risc
epidemiològic de l’ajuntament de Sant Jaume dels Domenys. Aquesta comitè estarà
presidit per l’Alcalde de l’Ajuntament i regidor de seguretat ciutadana i benestar social,
JOAN IGNASI LÓPEZ VILA.
Quart - La identificació dels serveis bàsics i estratègics de necessària garantia per part
d’aquest Ajuntament :


Enllumenat públic, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari
d'aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, conservació de les
vies públiques i cementiri.
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Alcalde de l’Ajuntament i regidor de seguretat
ciutadana i benestar social, JOAN IGNASI
LÓPEZ VILA
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Responsable municipal
de l’emergència

DECRET

Primer.- Constituir el Consell Assessor municipal de l’emergència sobre el risc
epidemiològic de l’ajuntament de Sant Jaume dels Domenys. Aquesta consell estarà
format per:

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
Processos interns que garanteixin el mínim imprescindible operatiu de
l’organització.
 Resolucions dels Òrgans de Govern.
 Sistemes i serveis informàtics.
 Seu Electrònica.
Cinquè .- El tancament, fins que el canvi de circumstàncies permetin la seva
reobertura a l’ús públic i veïnal, de tots els equipaments municipals de tipus cultural,
educatiu o associatiu.
Centre Cívic
Consultori mèdic
Casa de Cultura
Camp de Futbol Municipal Palau i Rabassó
Llar d’infants Els Petits Arcs
Local Social Cornudella
Escoles Velles de Papiolet, Lletger i Sant Jaume

Setè.- Determinar que, amb caràcter general, no hi haurà atenció directa al públic a la
seu de l’Ajuntament, la qual serà:




Telefònica 977 677 113 de dilluns a divendres de 9 a 14h,
Electrònica https://santjaumedelsdomenys.eadministracio.cat,
O per correu electrònic ajuntament@santjaumedelsdomenys.cat

Només excepcionalment s’efectuaran tràmits urgents. L’atenció al públic dels tècnics
de Serveis Socials i Urbanisme s’efectuarà telefònicament.
Vuitè.- La suspensió de tots els termes i terminis per a la tramitació dels procediments
administratius de l’Ajuntament, així com del de prescripció i caducitat dels
procediments, conforme a les disposicions addicionals tercera i quarta del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, termes i terminis que es reiniciaran tan bon punt aquesta
disposició o les seves pròrrogues expresses perdin vigència, i sens perjudici que per a
procediments concrets en tràmit es puguin adoptar mesures particulars per evitar
perjudicis en els drets i els interessos dels interessats, sempre i quan aquests
manifestin expressament la seva conformitat a les mesures.
Novè .- La suspensió temporal del pagament de la taxa d’escombraries comercials als
establiments i indústries afectades pel tancament obligatori.
Desè.- Informar que la Diputació de Tarragona ha resolt, mitjançant un decret signat
aquest dimecres, ajornar els períodes d'ingrés inclosos al 'Calendari Fiscal i Anunci de
Cobrament Any 2020' pel que fa als ingressos de dret públic de venciment periòdic i
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Sisè.- La suspensió de tots els actes i esdeveniments de caràcter públic organitzats
per l’Ajuntament o associacions de caràcter públic en espais oberts i tancats així com
suspendre el servei de lloguer i cessió d’espais i materials per a esdeveniments
d’entitats i particulars.
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notificació col·lectiva dels municipis que tenen delegada la recaptació a través de
l'organisme autònom BASE (www.base.cat). Així mateix, estableix que per aquests
ingressos no començaran, ni s'acabaran en el cas de què s'haguessin iniciat, els
terminis de pagament previstos en els respectiu anunci de cobrament, i resta ajornat
aquest inici, o acabament, fins que s'alcin les mesures relacionades amb l'estat
d'alarma.





Dotzè.- Es recomana a tots els veïns i veïnes que si es desplacen per realitzar la
compra ja sigui de productes alimentaris o de productes de primera necessitat,
prenguin les màximes mesures en els establiments, que guardin sempre 1,5 metres de
distància respecte qualsevol persona, que evitin el contacte físic amb els
treballadors/es dels establiments i que entrin respectant el límit d’aforament que
marqui el establiment a l’entrada.
Tretzè.- L’Ajuntament realitzarà trucades periòdiques a gent gran i persones amb
necessitats per tal d’establir un contacte constant amb elles i poder ajudar-les en les
necessitats bàsiques que els i pugin succeir durant el període d’emergència sanitària.
Es realitzaran serveis de compra d’alimentació, farmàcia i productes bàsics els quals
els i seran transportats a les seves cases a través de personal de brigada amb totes
les mesures de seguretat corresponents.
Catorzè.- L’apel·lació a la comprensió i al sentit cívic del veïnatge davant d'aquesta
situació excepcional i demanar seguir la informació exclusivament a través dels canals
oficials habituals, on s'anirà informant puntualment de totes les novetats. Fer una crida
a la tranquil·litat i responsabilitat dels veïns, insistint que es tracta de mesures
preventives amb l’objectiu de protegir la salut de les persones. Recomanar i demanar
que s’extremin les mesures de prevenció, seguretat i neteja recollides en les següents
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El personal de les oficines de l’ajuntament, de la casa de cultura farà teletreball
i només es desplaçarà al lloc de treball només per causa de força major o en
situació de necessitat.
El personal de la brigada treballarà en dos equips separats. Realitzaran
especialment tasques per garantir els serveis bàsics i estratègics a la població
com són els descrits al punt quart i també tasques de repartiment de béns de
primera necessitat, sempre amb totes les mesures de seguretat corresponents.
El personal de l’emissora Domenys ràdio redueix la jornada als serveis mínims
per mantenir operativa la freqüència 107.6 com a servei públic.
El personal de neteja romandrà disponible per tasques que puguin sorgir a les
dependències municipals.
La resta de personal que per les característiques del seu lloc de treball no
puguin realitzar teletreball, no aniran als centres de treball i romandran a casa.
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Onzè .- En la mesura del possible, s’ha implementat el teletreball pels treballadors
municipals. El quadre de personal queda configurat de la següent manera:

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
fonts de informació:
Generalitat de Catalunya:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
Agenda de salut pública:
http://salutpublica.gencat.cat/ca/detalls/Article/Nou-Coronavirus-2019-nCoV

Sense perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució es donarà
compte al Ple en la primera Sessió Ordinària que celebri.
Així ho mana i signa la Sr. Alcalde-President, a Sant Jaume dels Domenys, data i
signatura electrònica al marge, del que com a Secretària Interventora en dono fe
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Dissetè.- Comunicar el present Decret a tots/totes els/les Regidors/res de la
Corporació, Unitats i Serveis.
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Setzè.-. L’establiment de vigència d’aquests mesures fins que quedi sense efecte
l'estat d'alarma decretat pel govern de la nació.
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Quinzè.- La publicitat d’aquesta Resolució a la Seu Electrònica de la corporació, així
com dels diferents Acords, Resolucions i Circulars que siguin enviats a l’Ajuntament
per les diferents Administracions competents, havent de procedir a la seva difusió a
través de les diferents xarxes de comunicació municipals

