Pròrroga del Decret 88/2020, de 12 de març, pel qual s’aprova el Pla de contingència i del
Decret 90/2020, de 16 de març, pel qual s’aprova les Instruccions complementàries al pla
(inclou modificacions) fins el 12 d’abril de 2020.
Mitjançant Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, es va prorrogar l’estat d’alarma declarat pel
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, pel qual es declarava l’estat d’alarma per la gestió de
la situación de crisis sanitària ocasionada pel COVID19 fins el 12 d’abril.

D’entre els seveis qualificats d’essencials, s’hi detalla:
“7.Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento
marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de
tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada
que prestan servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o
vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de
seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población. .[…]
9.Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i)
atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las
personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID(ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las
instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para
dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios y otras
actividades conexas. […]
11.Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o
agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o
distribución.
12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de
inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades
propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros.
.
13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos
esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o
subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que
resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así
como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.
14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de
violencia de género. […]
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La Disposició adicional primera, relativa als empleats públics, especifica que. “El Ministerio de
Política Territorial y Función Pública y los competentes en las comunidades autónomas y
entidades locales quedan habilitados para dictar las instrucciones y resoluciones que
sean necesarias para regular la prestación de servicios de los empleados públicos
incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el
objeto de mantener el funcionamiento de los servicios públicos que se consideren esenciales.”
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El Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, va regular un permís retribuit recuperable per les
persones treballadores per comptè aliè que no presten serveis essencials, amb la finalitat de
reduir la movilitat de la población en el context de lluita contra el COVID19 per evitar al màxim
la movilitat per evitar la saturació de les Unitats de Cures Intensives i reduir l’impacte de la
pandemia en l’economia i en l’ocupació.
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16.Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y
de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en
cuestiones urgentes. […]
18.Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes
y vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de
residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos,
recogida y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios
de gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades
pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. .
20.Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y
saneamiento de agua. […]
25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

Mitjançant Decret del paer en cap 88/2020, de 12 de març, es va aprovar el Pla de
Contingència de la Paeria de Cervera i els seus organismes autònoms per prevenir el
SRS-CoV-2 (coronavirus), i mitjançant Decret 90/2020, de 16 de març, es va aprovar les
instruccions complementàries al Pla de contingencia.
Mitjançant Decret 106/2020, de 20 de març, es va acordar suspensió de l’execució de les obres
de promoció privada en entorns assistencials i sanitaris, de l’atorgament de noves llicències, i
de suspensió de l’execució de l’obra pública mentre duri l’estat d’alarma
Per Decret 123/2020, de 2 d’abril, es va acordar la pròrroga del Decret 88/2020, de 12 de
març, pel qual s’aprova el Pla de contingència i del Decret 90/2020, de 16 de març, pel
qual s’aprova les Instruccions complementàries al pla (inclou modificacions) fins el 12
d’abril de 2020, en el següent sentit:
1. Se suspenen totes les activitats d’atenció al públic presencial a totes les dependències
municipals (es manté l’horari d’atenció telefónica de dilluns a divendres de 8h a 14h en
torns rotatius)
2. L’activitat del col·lectiu del personal d’oficis es restringirà a les activitats estrictament
essencials per la prevenció i emergencia associada al COVID19 assenyalades al Real
Decreto-ley 10/2020 i a la circular de la FEMP, en especial: servei d’ajuda a persones
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Policía local / Bombers i protección civil
Recollida d’escombraries/ Neteja viària
Ajuda a domicili / Teleassistència /Violència de gènere / Serveis socials (atenció ciutadania i
población vulnerable)
Aigua i xarxa d’abastiment
Enllumenat públic
Serveis d’obres
Serveis funeraris i cementiri
Atenció a la ciutadania (telefónica i telemática) / registre general
Servei d’informàtica
Serveis de manteniment per l’atenció d’urgències en vials i espais públics
Secretaria / Intervenció / Tresoreria
Responsables unitats administratives
Transport
Serveis d’atenció i protección als animals
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La Circular de 30 de març de 2020 de la FEMP detalla que els serveis que han de ser prestats
necessàriament per les entitats locals són els següents:

en situación de vulnerabilitat, neteja, manteniment i vigilancia d’edificis municipals per
a posibles usos sanitaris d’emergència, desinfecció i neteja d’equipaments i via pública
i altres mesures previstes al Procicat (activat en fase d’emergència, suport a iniciatives
solidàries i al voluntarriat, neteja de les dependències on hi ha personal treballant
presencialment, etc
3. No es demanarà el pagament en metàl·lic dels certificats de padró o d’altres expedits
en format paper, per tal de protegir la salut de les persones (evitar la propagació del
virus en les monedes).
4. Els òrgans col·legiats (Junta de Govern Local, Comissió informaiva, Ple) podran
celebrar sessions ordinàries i extraordinàries mitjançant l’aplicació https://meet.jit.si/

“1. Se establece la suspensión de toda clase de obra que suponga una intervención en
edificios existentes, en los supuestos en los que en el inmueble en el que deban ejecutarse se
hallen personas no relacionadas con la actividad de ejecución de la obra, y que, debido a su
ubicación permanente o temporal, o a necesidades de circulación, y por causa de residencia,
trabajo u otras, puedan tener interferencia con la actividad de ejecución de la obra, o con el
movimiento de trabajadores o traslado de materiales.
2. Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apartado anterior en las que, por
circunstancias de sectorización del inmueble, no se produzca interferencia alguna con las
personas no relacionadas con la actividad de la obra.
3. Asimismo, quedan también exceptuados los trabajos y obras puntuales que se realicen en
los inmuebles con la finalidad de realizar reparaciones urgentes de instalaciones y averías, así
como las tareas de vigilancia.”
L’article 21.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix
als alcaldes la competència per adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de
catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les mesures necessàries i adequades,
donant compte de forma immediata al ple,
RESOLC
Primer. Prorrogar fins el 24 d’abril de 2020 la vigència del Decret 123/2020, de 2 d’abril, es va
acordar la pròrroga del Decret 88/2020, de 12 de març, pel qual s’aprova el Pla de contingència
i del Decret 90/2020, de 16 de març, pel qual s’aprova les Instruccions complementàries al pla
(inclou modificacions) modificant-ne el contingut únicament en el següent sentit:
1. Es manté a suspensió de les activitats d’atenció al públic presencial a totes les
dependències municipals (es manté l’horari d’atenció telefónica de dilluns a
divendres de 8h a 14h en torns rotatius entre el personal que teletreballa)
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Mitjançant Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas
actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista
riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad (BOE
12 d’abril de 2020), es va acordar el següent:
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El Congrés del Diputats, reunit en sessió de 9 d’abril de 2020, va convalidar el Real Decret
487/2020, de 10 d’ abril, pel qual es prorrogava novament l’Estat d’alarma fins les 00.00 h
del 26 d’abril de 2020, Estat d’alarma que havia estat declarat mitjançant Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.
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Mitjançant Decret 124/2020, de 3 d’abril, es va acordar, per raons de convivència,
l’obligatorietat de tancament nocturn de tots els establiments comercials a les 21 hores (hora de
tancament obligatòria del règim general d’horaris comercials) mentre duri la vigència de l’estat
d’alarma i en el cas que així sigui de les seves respectives pròrrogues.

2. L’activitat del col·lectiu del personal d’oficis es restringirà a les activitats
estrictament essencials per la prevenció i emergencia associada al COVID19
assenyalades al Real Decreto-ley 10/2020 i a la circular de la FEMP, en especial:
servei d’ajuda a persones en situación de vulnerabilitat, neteja, reparació,
manteniment i vigilancia d’edificis municipals, desinfecció i neteja d’equipaments i
via pública i altres mesures previstes al Procicat (activat en fase d’emergència,
suport a iniciatives solidàries i al voluntarriat, neteja de les dependències on hi ha
personal treballant presencialment, etc.
Es garantirà en tot cas que es disposi del material i equips de protección
adients assenyalats a l’Evaluació de risc biològic. Exposició a coronavirus
(Cualtis).

Tanmateix, caldrà facilitar a l’Administració el detall de les mesures sanitàries
adoptades en l’execució de l’obra per tal d’evitar la propagació de la malaltia
entre els propis empleats i els ciutadans, per tal que l’administració pugui
verificarho (manteniment de la distancia interpersonals mínima de 2 metres,
ús d’equips de protección individual adequats a les activitats i treballs,
segons el Servei de prevenció de l’empresa, i seguiment de la Guia del
ministerio de Sanitat “Buenas prácticas en los centros de trabajo):
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Docume
nts/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
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Es permet únicament la realització de les obres en què, per raó de
sectorització de l’immoble, no es produeixi cap tipus d’interferència amb
persones no relacionades amb l’activitat de l’obra, i els treballs i obres
puntuals que es realitzin per realizar reparacions urgents d’instal·lacions i
avaries, així com les tasques de vigilancia (Ordre SND/340/2020, de 12 de
abril)
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3. S’aixeca la prohibició de suspendre l’execució de les obres de promoció
privada en entorns assistencials i sanitaris, de suspendre l’atorgament de
noves llicències, en el següent sentit:

5. Segueix vigent la prohibició de suspensió del mercat setmanal.
6. Segueix vigent l’obligatorietat de tancament nocturn de tots els establiments
comercials a les 21 hores (hora de tancament obligatòria del règim general
d’horaris comercials)
Segon- Notificar aquest acord a totes les persones afectades i difondre’l a la població de la
ciutat.
DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT
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4. Es manté la suspensió de l’execució de l’obra pública mentre duri l’estat
d’alarma, llevat de l’obra pública que tingui carácter d’emergència (evitar un
risc per a la persones o els béns).

