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DECRET D’ALCALDIA, de 15 de març de 2020, de mesures organitzatives per establir 
els criteris de funcionament dels diferents serveis municipals amb motiu del virus 
COVID-19

Mitjançant Reial Decret 463/2020, el Govern central ha declarat l’estat d’alarma en 
relació a la situació provocada pel virus COVID-19.

Per tal de regular els aspectes organitzatius que comporta l’aplicació de les mesures 
derivades de l’esmentat estat d’alarma, i com actualització de la actuacions ja 
realitzades en relació a aquesta crisi sanitària,

DECRETO

Primer.- Establiment dels serveis municipals considerats com essencials la prestació 
dels quals cal preservar mentre durin les mesures excepcionals de la crisi del Covid-19

De conformitat amb els criteris aplicables a les mesures de protecció civil per tal de 
preservar el mínim funcionament de la ciutat i en el context d’alerta provocada pel virus 
COVID-19 es conceptuen com Serveis Essencials els següents :

1. Policia Local
2. Protecció Civil
3. Serveis prestats per la Unitat d’Obres i Serveis de manteniment de ciutat
4. Espais verds en casos d’emergència
5. Serveis prestats pel Servei de Mobilitat
6. Cementiri municipal
7. Oficina d’Atenció al Públic
8. Recursos Humans
9. Comunicació
10. Sistemes Tecnològics, Informàtics i de les Telecomunicacions (TIC)
11. Secretaria Municipal i Serveis Jurídics
12. Intervenció Municipal
13. Tresoreria Municipal
14. Serveis de Contractació Administrativa
15. Serveis socials a les persones
16. Educació
17. Serveis administratius comuns a les diferents àrees municipals
18. Responsables de la coordinació i seguiment de les concessions amb empreses 

externes, a les quals els hi és aplicable també el caràcter de servei essencial

Segon.- Concreció dels aspectes organitzatius i de funcionament dels serveis 
municipals essencials

La organització i dimensionament dels serveis municipals essencials serà la següent :
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1. Policia Local

El Cap de la Policia Local dictarà una instrucció d’organització del Servei que, entre 
d’altres, inclogui les següents previsions.

1.1. Organització del servei reduint la coincidència física de torns de treball i 
d’espais de coordinació (tipus brifing, ó similar)

1.2. Preservar el confinament al seu domicili dels efectius que estiguin de 
festa, tal i com es fa amb caràcter general a la resta de la població mentre sigui 
vigent l’estat d’alerta

1.3. Durant la setmana de torn i en relació als binomis, es mantindrà el 
company de patrulla per evitar el risc de contagi entre efectius

1.4. Actualitzar instruccions sobre els criteris pel rentat de vehicles
1.5. Garantir en tot moment la disponibilitat dels equips de protecció i tenir 

actualitzats els criteris sobre la seva utilització
1.6. Garantir el servei de vigilància als edificis municipals en que es prestava 

aquesta activitat i que romanguin oberts

2. El responsable de Protecció Civil te plena disponibilitat i llibertat organitzativa 
per poder desenvolupar les funcions que legalment té assignades.

3. Serveis prestats per la Unitat d’Obres i Serveis de manteniment de ciutat

Es garanteix amb el sistema organitzatiu que es detalla el funcionament en cas de 
necessitat dels serveis bàsics (aigua, llum, altres)

L’edifici seu de la UOS romandrà tancat al públic.

El servei s’organitza assignant al coordinador de la UOS i les persones assignades 
com retén la modalitat de teletreball i localització permanent. El personal de reten no 
pot interactuar presencialment entre ells. En cas que sigui requerida la presència de 
més d’una persona, actuaran en parella observant al màxim les mesures de prevenció 
dictades per les autoritats sanitàries.

La resta de personal desenvoluparà les funcions que li siguin assignades en el Pla de 
treball que elabori el responsable de la unitat, amb preferència per la seva disponibilitat 
immediata a les ordres de treball per les que siguin requerits en cas de necessitat.

S’organitzaran grups de treball diferents, amb dies de treball diferent per garantir la 
cobertura del servei en cas de contingència amb la creació d'equips independents de 
treball operatiu en les àrees de manteniment de ciutat per tasques urgents i 
necessàries que no puguin esperar , atès que les característiques de l'activitat 
requereixen una tasca presencial que impossibilita el teletreball.  
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Aquests equips de treball operatius funcionaran de forma independent, a efectes 
d'evitar qualsevol risc de contagi i, en cas que es detectés en algun d'ells, haver 
d'establir un període de quarantena. 

El disseny d’aquest operatiu implica la disposició d’un tercer equip de reserva, per 
garantir la normalitat del treball de manteniment urgent.

La segregació d'aquests equips de treball implica així mateix la supressió de qualsevol 
contacte directe o indirecte, tant en instal·lacions com vestidors. 

4. Espais verds en casos d’emergència

El personal tècnic adscrit al Servei d’Espais Verds prestarà els seus serveis en la 
modalitat de teletreball, amb localització i disponibilitat.

La resta de personal desenvoluparà les funcions que li siguin assignades en el Pla de 
treball que elabori el responsable de la unitat, amb preferència per la seva disponibilitat 
immediata a les ordres de treball per les que siguin requerits en cas de necessitat.

S’organitzaran grups de treball diferents, amb dies de treball diferent per garantir la 
cobertura del servei en cas de contingència amb la creació d'equips independents de 
treball operatiu urgent en les àrees verdes, jardins , parcs o arbrat de la ciutat que no 
puguin esperar , atès que les característiques de l'activitat requereixen una tasca 
presencial que impossibilita el teletreball.  

Aquests equips de treball operatiu funcionaran de forma independent, a efectes 
d'evitar qualsevol risc de contagi i, en cas que es detectés en algun d'ells, haver 
d'establir un període de quarantena. 

El disseny d’aquest operatiu implica la disposició d’un tercer equip de reserva, per 
garantir la normalitat del treball de manteniment urgent.

La segregació d'aquests equips de treball implica així mateix la supressió de qualsevol 
contacte directe o indirecte, tant en instal·lacions com vestidors. 

5. Serveis prestats pel Servei de Mobilitat

El personal adscrit al servei de mobilitat prestarà els seus serveis sota la modalitat de 
teletreball, amb disponibilitat i localització en cas de necessitat.

6. Cementiri municipal

El cementiri municipal romandrà tancat per les visites externes.
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El servei s’organitza amb un efectiu presencial, un altre de reten i un tercer amb 
teletreball localitzable i disponible en cas de necessitat.

7. Oficina d’Atenció al Públic

Es mantindrà oberta l’Oficina d’Atenció Ciutadana si bé tan sols s’atendrà 
presencialment de forma excepcional i amb cita prèvia, en horari de 9 a 14 hores, i 
s'expediran certificats digitals perquè la ciutadania pugui fer els tràmits de manera 
electrònica des de casa.

Només romandran dos efectius de forma presencial, de forma rotatòria, i la resta 
prestaran el servei d’atenció telefònica en la modalitat de teletreball.

S’extremaran les mesures preventives per l’atenció als ciutadans amb la distància de 
seguretat mínima i la distribució dels espais entre qui treballi presencialment.

8.  Recursos Humans

En l’àmbit de Recursos Humans es considera essencial l’elaboració de la nòmina i els 
tràmits d’alta a la Seguretat Social. Les persones responsables d’aquests temes 
treballaran sota la modalitat de teletreball.

Es suspenen mentre duri aquesta situació les noves incorporacions, i es recorda el ja 
anunciat sobre suspensió de les activitats formatives i processos de selecció i provisió.

9. Comunicació

Tots els temes relacionats amb la comunicació amb la ciutadania es centralitza a la 
Unitat de comunicació de l’Ajuntament, que inclourà temes de xarxes socials, 
comunicats, premsa i ràdio. Es treballarà de forma coordinada també amb els temes 
de Televisió.

Els efectius adscrits a aquest servei treballaran amb la modalitat de teletreball, i un 
efectiu de la ràdio en contacte permanent amb Comunicació, per elaborar de forma 
coordinada la programació especial informativa.

10. Sistemes Tecnològics, Informàtics i de les Telecomunicacions (TIC)

Tot el personal adscrit a TIC treballarà amb la modalitat de teletreball. Un efectiu haurà 
de treballar de forma presencial com a retén, i la resta romandran localitzables i 
disponibles per atendre necessitats.
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11. Secretaria Municipal i Serveis Jurídics

La funció com habilitat nacional de Secretari Municipal es realitzarà amb la modalitat 
de teletreball.

Els lletrats municipals i resta de personal, prestaran serveis en la modalitat de 
teletreball, amb disponibilitat i localització

12. Intervenció Municipal

La funció com habilitat nacional de la Intervenció Municipal es realitzarà amb la 
modalitat de teletreball.

La resta de personal també podrà realitzar el seu treball amb aquesta modalitat.

13. Tresoreria Municipal

La funció com habilitat nacional de la Tresoreria Municipal es realitzarà amb la 
modalitat de teletreball.

Un efectiu de la Tresoreria, de forma rotatòria, prestarà els seus serveis de forma 
presencial, per garantir els pagaments en casos de necessitat social i proveïdors. La 
restarà podrà treballar en la modalitat de teletreball.

14. Serveis de Contractació Administrativa

Tot el personal d’aquest servei treballarà de forma no presencial, amb teletreball.

15. Serveis socials a les persones

Donada la singularitat i rellevància d’aquest apartat en moments de dificultats i 
emergència com els actuals, les previsions aquí detallades seran permanentment 
actualitzades en funció de les evolucions dels aconteixements.

Amb caràcter general s’estableix la previsió d’aplicar la modalitat de teletreball com 
sistema preferents i sempre que sigui possible.
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Romandran oberts 3 centres d’atenció presencial als EBASP (Centre cívic nord; Masia 
Tres Torres i edifici Portalet) per atendre  urgències en matèria d’atenció domiciliària, 
beques menjador garantides i altres situacions de necessitat.

En aquests edificis romandran 2 persones per torn, que sempre coincidiran les 
mateixes. El dia que treballin presencialment realitzaran la modalitat horària de matí i 
tarda.

La resta treballaran de forma no presencial. Les treballadores familiars estaran totes 
disponibles. 

El Servei d’Atenció Domiciliària podrà ser reforçat amb treballadors d’altres àmbits 
sempre que el tipus de feina a desenvolupar pugui ser assumible.

Igualment es preveu que aquells altres treballadors municipals que no puguin 
teletreballar, i  que voluntàriament vulguin realitzar tasques de suport les puguin 
realitzar, com una acció de responsabilitat social i personal en situacions d’emergència 
com l’actual.

Des de la Direcció de l’Àrea es coordinarà aquesta prestació voluntària de serveis.

El CIRD i l’àmbit d’Igualtat no realitzaran atenció presencial, sense perjudici que per 
l’especialització professional del personal puguin donar suport a altres serveis 
d’atenció a les persones.

En l’àmbit de salut pública hi haurà de forma presencial una personal de l’equip de 
direcció i una altre de promoció de la salut.

 A l’edifici de Portalet hi haurà dues persones per torn. Es suspenen les  inspeccions 
alimentàries, els serveis de la Omic i es tanca el laboratori . El personal que presti 
serveis a aquestes unitats estarà disponible amb la modalitat de teletreball.

Es reforçarà el servei de drogodependències si així fos requerit per l’empresa externa 
que presta el servei, en cas de contingència que no permeti prestar el servei.

En el cas de mediació es podrà treballar de forma simultània presencialment ó amb la 
modalitat de teletreball; i el servei d’acollida suspen l’atenció al públic, assistint una 
persona presencialment per dia, en dies diferents. 

16. Educació

Tan sols un efectiu d’aquesta unitat haurà de treballar presencialment per atendre 
necessitats excepcionals presencials i atenció telefònica. La resta de personal podrà 
teletreballar.

Atès que en aquests moments és vigent la previsió d’iniciar la preinscripció pel proper 
curs escolar a partir del dia 23 de març, es realitzarà un pla de contingència per si es 
manté aquesta previsió, que serà comunicat oportunament.
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17. Serveis administratius comuns a les diferents àrees municipals

S’estableix amb caràcter general la presència d’un efectiu de la línia de 
comandaments de l’estructura municipal i del coordinador administratiu, per garantir la 
continuïtat de la tramitació dels expedients administratius. Si aquesta tramitació es pot 
assegurar amb mitjans telemàtics cada director d’àrea o serveis podrà regular la 
prestació dels serveis combinant teletreball o de manera presencial, en el ben entès 
que és important que els tràmits administratius avancin de manera adient, però que 
també és molt important preservar la figura dels coordinadors administratius

18. Responsables de la coordinació i seguiment de les concessions amb empreses 
externes, a les quals els hi és aplicable també el caràcter de servei essencial

Les persones responsables de la coordinació i seguiment de les concessions externes 
treballaran sota la modalitat de teletreball i promouran de forma activa els espais no 
presencials de coordinació amb les empreses externes que garantitzin i evidenciïn el 
compliment per part d’aquestes de les instruccions que han anat rebent durant aquesta 
situació d’emergència.

Tercer .- Concreció dels aspectes organitzatius i de funcionament dels serveis 
municipals que no han estat considerats com essencials 

La resta de serveis municipals seran considerats com no essencials als efectes de la 
prestació i organització dels mateixos durant la emergència pel Covid-19

La modalitat preferent per la prestació del servei serà el teletreball, que serà aplicable 
des del mateix moment de la signatura del present Decret.

Els edificis que romanguin oberts tindran servei de consergeria.

La resta del personal estarà disponible per reforçar els serveis que ho requereixi, 
especialment els relacionats amb l’atenció a les persones.

Donada la rellevància en moments de crisi dels aspectes comunicatius, el personal la 
impremta municipal treballarà de forma presencial a porta tancada.

L’edifici de La Porxada romandrà obert per la prestació dels serveis essencials abans 
indicats, amb vigilància i consergeria. 

Disposició addicional primera.- Amb caràcter general, i dintre de la regulació ordinària 
de la seva vinculació, s’estableix la obligatorietat aplicable a tots els empleats 
municipals , sigui quin sigui el sistema de prestació del servei que durant l’aplicació 
d’aquest decret estiguin realitzant, d’estar localitzables i disponibles per atendre les 
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situacions professionals per les que sigui requerit, adequades a les seves 
responsabilitats i classificació professional. 

Disposició addicional segona.- Es suspèn la data d’incorporació del personal 
procedent de convocatòries de Plans d’Ocupació mentre siguin vigents les mesures 
excepcionals de l’estat d’alerta.

Disposició addicional tercera.- La regulació acordada en el present Decret sobre la 
organització dels serveis no essencials es veurà complementada amb l’aprovació 
d’Instruccions internes de cada Àrea municipal que concreti el dimensionament, 
sistema de treball, condicions horàries i de jornada de treball, i altres aspectes 
organitzatius que afectin a la prestació del servei, prioritzant la modalitat de teletreball. 
Aquestes instruccions es treballaran amb els responsables de cada servei que tenen  
autonomia i capacitat per la correcta organització dels serveis.

De cara a l’organització d’aquests serveis es tindran en consideració com aspectes 
preferents a l’hora d’establir el sistema de prestació del servei les obligacions dels 
treballadors i treballadores en matèria de salut laboral, conciliació i dependència, i 
s’inclourà la flexibilitat horària adequada en quan a la realització de la jornada en règim 
de teletreball.

Disposició addicional quarta .- Tot el personal que bé sigui assignat o bé opti per la 
modalitat de teletreball haurà de disposar d’equip informàtic i connexió a internet per 
poder desenvolupar les seves tasques. Cas de desenvolupar funcions d’atenció 
telefònica haurà d’autoritzar el desviament de les trucades al seu telèfon particular.

Es donaran les indicacions ergonòmiques i d’organització per facilitar la correcta 
prestació del servei.

Cada responsable, conjuntament amb la persona que teletreballi, elaboraran un 
document guia dels treballs a realitzar dins la jornada teletreballada.

Disposició addicional cinquena.- S’habilitaran mecanismes tecnològics per afavorir la 
celebració no presencial de reunions, amb telefonia mòbil.

Disposició final.- Les previsions d’aquest Decret s’adaptaran automàticament al que 
prevegin disposicions posteriors d’àmbit  estatal ó autonòmic que siguin d’aplicació i 
que regulin en sentit diferent el que en el mateix s’ha recollit.

https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
https://seuelectronica.granollers.cat/validacio
Granollers, 15/03/2020

L'Alcalde
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