APROVAT

ANUNCI
Anunci del decret dictat per la Presidència del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès
amb motiu de l’aplicació de mesures extraordinàries degut al C0VID-19

En data 15 de març de 2020 la Presidència del Consorci va dictar el Decret 19/2020, que té el
contingut literal següent:
“DECRET DE PRESIDÈNCIA

Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l‘estat d’alarma per la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
L’article 6 del mencionat Reial Decret estableix que per la gestió ordinària dels serveis, cada
administració conservarà les competències que atorga la legislació vigent en la gestió ordinària
dels seus serveis per adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les ordres directes
de l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma i sense perjudici d’allò establert als articles
4 i 5.

Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b)

Assistència a instal·lacions sanitàries.

c)

Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.

d)

Tornar al lloc de residència habitual.

e)

Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o
persones especialment vulnerables.

f)

Desplaçament a entitats financeres

g)

Per causa de força major o per situació de necessitat.

h)

Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.
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Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les
anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.
Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de
l’autoritat.
La disposició addicional segona del mateix Reial Decret disposa la suspensió de tots els terminis
processals i la disposició addicional tercera la suspensió de tots els terminis administratius.
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L’article 7 del mateix Reial Decret limita la llibertat de circulació de les persones, establint que els
ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents
activitats:

APROVAT

Atès que s’ha de garantir la continuïtat en la prestació dels serveis essencials, establint mesures
organitzatives que salvaguardin la salut i seguretat dels ciutadans i treballadors.
Tenint en compte l’estat de progressió dels contagis, en un escenari en el que les autoritats
sanitàries han apel·lat a la responsabilitat social dels ciutadans per contribuir a l’alentiment de la
propagació de la malaltia, es fa precís adoptar mesures addicionals per contribuir a la contenció,
garantint en tot cas el manteniment de la prestació dels serveis essencials del Consorci Servei de
Recaptació Cerdanya Ripollès.
De conformitat amb els estatuts del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès (BOP Girona
número 10, de 15 de gener de 2019).
D’acord amb els articles 53.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
jurídic local i 53.m) 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, pels quals correspon a l’alcaldia –i, per analogia, a la
presidència de la corporació- adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de
catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i
donar-ne compte immediat al Ple.
Per tot això, RESOLC:

Presidència
Gerència
Línia d’atenció telefònica o telemàtica, en relació a tràmits propis dels serveis prestats
Secretaria
Intervenció
Informàtica i administració electrònica

El personal del Consorci adscrit a aquests serveis, així com les empreses contractistes, quedaran
sotmeses a les instruccions que s’ordenin per part de la presidència i gerència garantint, en tot
cas, els serveis mínims per a la població.
Segon.- L’atenció al ciutadà es realitzarà a porta tancada, prioritzant l’atenció telefònica i la
tramitació telemàtica. En tot cas, es disposarà d’una persona que valorarà la urgència del tràmit
en cas que s’hagués de fer de forma imperativa amb caràcter presencial.
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En l’espai comú de l’edifici del Consell Comarcal (planta baixa) no hi podrà coexistir més d’una
persona externa. Conseqüentment, les persones hauran de fer cua al vial públic guardant la
distància de seguretat recomanada.
Tercer.- Restringir al màxim la mobilitat dels membres electes i del personal al servei del Consorci,
sense perjudici del desplaçament d’aquelles persones que es considerin indispensables per al
manteniment dels serveis públics bàsics o estratègics.
Quart.- Respecte als treballadors públics del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya Ripollès:
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Primer.- Declarar de caràcter essencial o estratègic els serveis següents:
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a) Tots els treballadors públics les funcions dels quals es puguin realitzar a distància,
prestaran el servei des del seu domicili en la modalitat de treball no presencial. Els
empleats que teletreballin hauran de fitxar de forma telemàtica a través del programa de
control horari, a l’inici i al final de l’activitat laboral. Aquests fitxatges es validaran pel cap.
b) El personal que treballi presencialment ho faran prèvia autorització i observarà totes les
mesures dictades per la presidència i la gerència. En aquests casos, s’estableixen torns
imprescindibles per garantir la prestació del servei i minimitzar al màxim el risc de
contagis laborals. La distribució d’aquests torns serà fixada per la gerència.
c) Tots els treballadors estaran localitzables i hauran de reincorporar-se presencialment al
seu lloc de treball si així es requereix per necessitats excepcionals del servei.
d) Es restringiran l’accés a les àrees comunes, segons les instruccions que figurin a aquestes
dependències.
e) Es prohibeixen, excepte les que resultin essencials i imprescindibles, les reunions internes i
externes, utilitzant, preferiblement, els mitjans telemàtics i telefònics.
Cinquè.- Suspendre la celebració de totes les reunions i de les sessions dels òrgans col·legiats fins a
nou avís.
Sisè.- De conformitat amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, suspendre
tots els terminis administratius.

Novè.- Publicar aquesta resolució a la pàgina web i al Butlletí Oficial de la Província.
Desè.- Donar compte d’aquest Decret a la propera Junta que se celebri.”
La presidenta,
Roser Bombardó i Bagaria
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Vuitè.- Notificar aquest Decret a tots els treballadors, consellers, empreses contractistes
afectades, Consell Comarcal del Ripollès i als Ajuntaments de la comarca.
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Setè.- Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 16 de març de 2020 i es mantindrà, inicialment,
fins el dia 31 de març de 2020, sense perjudici que en qualsevol moment sigui susceptible
d’ampliar-se o modificar-se en funció de la situació epidemiològica i de les ordres i instruccions
indicades per l’Estat i la Generalitat.

