DECRET D'ALCALDIA NÚM: 1367/2020
A la ciutat de Rubí, el dia 05/05/2020

Fets
El dia 11 de març de 2020 s’aprova la Instrucció 2/2020, sobre mesures preventives, de protecció
i organitzatives d’aplicació al personal al Servei de la Generalitat de Catalunya amb motiu del
coronavirus SARS-CoV-2W.
El dia 12 de març de 2020 l’Ajuntament de Rubí activa mesures per evitar la proliferació del
coronavirus (COVID-19) entre la plantilla municipal.
El dia 13 de març 2020 l’Ajuntament de Rubí publica un ban que inclou mesures extraordinàries
per contenir el coronavirus.
El dia 13 de març 2020 s’aprova el decret d’alcaldia 992/2020 en el que es determinen els serveis
essencials mínims de l’Ajuntament de Rubí que permetin i garanteixin la prestació dels mateixos.
El dia 14 de març 2020 s’ha publicat el RD 463/2020 pel que es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
El dia 15 de març de 2020 s’aprova el decret d’alcaldia 993/2020 on s’estableixen les mesures
preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus SARS Cov-2 (COVID-19) amb la
finalitat de salvaguardar la protecció de la salut i de garantir simultàniament l’adequada prestació
dels serveis públics municipals que resultin imprescindibles per a la ciutadania. Així també,
s’estableixen mesures de racionalització sobre els serveis municipals que es presten a la ciutat i
que, en el seu cas, puguin impactar en la ciutadania. Alhora es concreten les necessitats de
coordinació i les instruccions operatives per a cobrir les necessitats dels diferents serveis
municipals, tenint en compte la durada inicial prevista i la naturalesa dels mateixos, per tal de
garantir la mínima prestació de determinats serveis essencials amb repercussió vers la
ciutadania.
El dia 13 de març de 2020 s’aprova el decret d’Alcaldia 978/2020 on es declara la tramitació
d’emergència per a la contractació dels serveis i subministraments i si s’escau obres de
l’Ajuntament de Rubí, destinats a preveure o pal·liar els efectes i contagis del virus SARS-CoV-2,
així com facilitar les eines de conciliació i teletreball.
La ràpida evolució de la situació de la pandèmia de COVID-19 i les notables incògnites que
porten amb ell un nou virus i la malaltia que aquest provoca han donat lloc a reptes inèdits per als
sistemes sanitaris, així com a terribles repercussions socioeconòmiques a Europa i a tot el món.
La crisi s'ha cobrat ja milers de vides i continua sotmetent als sistemes sanitaris a una enorme
pressió. S'han pres mesures extraordinàries i sense precedents, tant en l'àmbit econòmic com
social.
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Malgrat la tornada a la normalitat requerirà temps, també és evident que les mesures
extraordinàries de confinament no poden mantenir-se indefinidament. Cal fer una avaluació
contínua de la seva proporcionalitat a mesura que evoluciona el nostre coneixement del virus i de
la malaltia. És indispensable planificar la fase en què es podran reprendre les activitats
econòmiques i socials de manera que es minimitzi qualsevol repercussió sobre la salut de les
persones i no es sobrecarreguin els sistemes sanitaris. Això requerirà un plantejament ben
coordinat entre totes les administracions, en especial a l’administració local que és la més propera
a la ciutadania. I serà factible perquè des del sector públic es vetlla a tots els nivells per garantir la
qualitat de vida de la ciutadania.
El que es preveu és que aquesta crisi sanitària, la qual superarem, donarà lloc a una crisi
econòmica amb impactes econòmics sobre la producció de les empreses, interrupcions de la
cadena de subministrament i el mercat i repercussions financeres a les empreses i als mercats
financers. Tot plegat redundant en una crisi social derivada de la pèrdua de llocs de treball (molts
d’ells avui amb contractes laborals suspesos per ERTO).
És objecte d’aquest Decret generar una base de treball a curt termini per al Pla de Recuperació
Municipal de la ciutat de Rubí, el qual integrarà tant l’adaptació de l’estratègia a un futur diferent
com a ciutat com l’adaptació de les necessitats dels serveis municipals als diferents nivells de
desconfinament per a la tornada a la normalitat un cop superats els pitjors dies de la pandèmia de
COVID-19.
Rubí, com a ciutat eminentment industrial, amb onze polígons industrials i més de tres mil
empreses allotjades no es pot permetre quedar-se enrere, en la lluita per la recuperació
municipal. Cal que l’Ajuntament estigui al costat de les seves empreses, dels seus treballadors,
de la gent que travessa dificultats. És per aquesta raó que es durà a terme la redacció del Pla de
Recuperació Local de Rubí.
Aquest pla haurà d’integrar tant l’adaptació del Pla de Mandat Municipal per encarar els reptes
derivats de la pandèmia i el Pla de Serveis necessari per resituar l’organització d’acord amb les
necessitats de la societat.
El Pla de Serveis
El Pla de Serveis és el document que serveix de full de ruta per garantir la seguretat de la plantilla
municipal, per protegir la seva salut i evitar contagis, el qual preveu un escenari de reincorporació
de personal de l'Administració als seus llocs de treball de manera presencial.
El Pla de Serveis és un document intern sobre la planificació operativa de la represa dels serveis
municipals a una situació de normalitat post-crisi sanitària.
L’abast i els objectius d’aquest pla de Serveis són:
La reincorporació de personal als seus centres de treball haurà de produir-se de manera
gradual i progressiva. Per a això, es tindran en compte tant les necessitats dels serveis, com
l'existència dels col·lectius classificats en cada moment com a grups vulnerables per COVID-19
pel Ministeri de Sanitat a més dels que consten també en d’altres protocols i procediments dictats
per les autoritats competents, que estaran exceptuats de reincorporar-se en una primera etapa.
De la mateixa manera, fins que es pugui arribar a una situació de normalitat, caldrà mantenir i
adoptar mesures de flexibilització horària, que podran referir-se tant a les hores d’entrada i
sortida, per evitar aglomeracions en hores punta, com a l'establiment de torns. Aquestes
circumstàncies estaran en paral·lel al manteniment de la possibilitat de treball en modalitats no
presencials.
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En l'àmbit de seguretat i salut laboral caldrà que cada servei municipal, dins del seu àmbit
organitzatiu, adoptin les mesures i actuacions preventives escaients. Per a tal finalitat redactaran
una fitxa amb el contingut mínim següent:
- Bloc en el qual es classifica (1, 2 ó 3) en funció de si es tracta de serveis essencials, si són
serveis de suport als essencials o es tracta d’altres serveis, respectivament.
- El grau de prestació del servei
- El nivell de dotació de personal
- Els objectius, funcions principals i condicionants i requisits (mesures físiques al centre de
treball, equips de protecció, sistemàtica de torns, etc.) previs a la posta en marxa de cadascun
dels tres nivells de desconfinament (L3, L2 i L1)
L’adaptació del Pla de Mandat
El Pla de mandat 2019-2023 recull les línies bàsiques que regiran la gestió del govern municipal
durant aquesta legislatura. El document marca l’estratègia i les actuacions polítiques prioritàries,
així com un seguit de compromisos que adopta l’organització amb tots els rubinencs i
rubinenques, tots ells alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Es tracta de
l’estratègia que durà a terme la ciutat en aquesta situació post-crisi generada pel COVID-19.
L’equip de govern va presentar aquest Pla de Mandat el dia 26 de febrer de 2020 però aquesta
pandèmia mundial que ens ha posat a prova requereix d’una adaptació del document amb
l’objectiu d’adequar-lo al moment i d’esdevenir més resilients com a societat.
Malgrat es preveu que aquesta adaptació es dugui a terme en l’òrbita municipal no es descarta
que es pugui comptar amb comissions mixtes de treball amb agents experts locals externs
segons els àmbits temàtics a desenvolupar.
Es preveu mantenir els encàrrecs efectuats a favor del Regidor Moisés Rodríguez Canton, primer
tinent d’Alcalde, les competències específiques de coordinació i centralització política, mentre duri
la situació d’estat d’alarma i al gerent en funcions, en Jordi Nuñez Freixa, la gestió de la
coordinació i centralització tècnica, mentre duri la situació d’estat d’alarma d’acord amb el decret
993/2020 de 15 de març de 2020.
El dia 28 d’abril 2020 s’aprova el decret d’alcaldia 1325/2020 en el qual s’impulsa la redacció del
Pla de Recuperació Local de Rubí, conformat pel Pla de Serveis i per l’adaptació del Pla de
Mandat a situació futura derivada de la crisi generada pel COVID-19.
En aquest decret es detecta una errada material en la confecció de la Comissió de Reprojecció
Municipal (COREMUN) atès que no s’han contemplat les regidories d’Habitatge i de Sostenibilitat.
Vista la proposta del gerent en funcions de data 4 de maig de 2020, que consta a l’expedient
En virtut de les atribucions que tinc conferides,
RESOLC:
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Primer.- Esmenar l’error material del punt tercer del decret d’Alcaldia 1325/2020 incloent a la
Comissió de Reprojecció Municipal (COREMUN) com a membre a la regidora de polítiques
d’Habitatge, Proursa i Serveis Audiovisuals
Segon.- D’acord amb l’esmena realitzada al punt primer de la resolució del present decret a
continuació es relaciona com quedaria el redactat del text refós del decret per a l’impuls al Pla de
Recuperació Local:
“
Primer.- Estudiar possibles mesures extraordinàries per planificar i recolzar reprendre les
activitats econòmiques i socials de manera que es minimitzi qualsevol repercussió sobre la salut
de les persones i reduir l’impacte econòmic i evitar una crisi social derivada de la pèrdua de llocs
de treball.
Segon.- Impulsar la redacció del Pla de Recuperació Local de Rubí. El Pla de Recuperació estarà
format en primer terme per un Pla de Serveis que serveixi de ruta per garantir la seguretat de la
plantilla municipal, per protegir la seva salut i evitar contagis, el qual preveu un escenari de
reincorporació de personal de l'Administració als seus llocs de treball de manera presencial.
El Pla de serveis estudiarà les vies per a la reincorporació del personal als seus centres de treball
de manera gradual i progressiva. Amb especial estudi de les situacions personals, possibilitant la
flexibilització horària i previ estudi individual per servei.
I, en segon terme, l’adaptació del Pla de Mandat a la nova situació generada per la pandèmia del
COVID-19 que permetrà orientar l’estratègia com a ciutat després de la crisi adequant el Pla de
Mandat a les necessitats socials amb la participació, si escau, d’experts locals en diferents àmbits
temàtics.
Aquest Pla comprendrà el factor humà i els objectius primordials de Desenvolupament Sostenible
i Transformació Digital; afavorint la reactivació econòmica i social i, a més, impulsar un
rellançament de la ciutat, com ja propugnava inicialment el Pla de Mandat 2019-2023.
Tercer.- Crear la Comissió de Recuperació de la Corporació (CORECOR) i la Comissió de
Reprojecció Municipal (COREMUN), encarregades de la confecció del Pla de Serveis i de
l’adaptació i revisió, si escau, del Pla de Mandat, respectivament.
La COREMUN
Per tal d’organitzar el desplegament del Pla de Recuperació caldrà disposar comissió per
coordinar aquest procés. A través del lideratge de l’Alcaldia i amb la qual estiguin representats els
serveis clau de l’organització haurà de dur a terme treball en tres eixos en paral•lel:
1.
Coordinar la l’agilització d'aquells projectes del Pla de Mandat que hagin d’avançar-se per
raó de la crisi sanitària generada per la COVID-19.
2.
Posar en marxa la definició de detall dels projectes a que es refereix el punt anterior segons
l’àmbit (ambiental, social, econòmic, urbanístic, educatiu, patrimonial, etc.) i d’acord al que es
consideri necessari.
3.
Cercar recursos, locals i externs, per al desplegament del Pla de Mandat adaptat, siguin
recursos interns, externs o inclús internacionals
Aquesta comissió es preveu que estigui constituïda per:
•
L’alcaldessa, qui ostentarà la presidència
•
El regidor de projecció de la ciutat, promoció cultural, comercial i RRHH
Expedient:39/2020/GERENCIA-E
Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 13067470003552746516 a https://seu.rubi.cat
4/6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La regidora de Serveis Socials, Programes Sectorials i Igualtat
La regidora de polítiques d’Habitatge, Proursa i Serveis Audiovisuals
La regidora de Regidora de seguretat ciutadana, protecció civil i salut
La regidora de Comunicació, Joventut i Informàtica i Administració electrònica
Gerència
Cap de l’Àrea de Projecció de Ciutat, Cultura i Esports
Cap de l’Àrea d’Indústria, Comerç i Ocupació
Cap de l’Àrea de Drets Socials
Nicolau López Aznar, que actuarà com a assessorament jurídic de la comissió
Alexandra Dolcet Redondo, que actuarà com a assessorament econòmic de la comissió

La CORECOR
La comissió de recuperació de la corporació (CORECOR) és l’òrgan encarregat de la redacció del
Pla de Serveis i del seu pilotatge. A tal efecte es preveu que estigui composada per la direcció de
l’organització així com de serveis municipals clau en el seguiment i gestió de la pandèmia.
Aquesta comissió es preveu que estigui constituïda per:
•
L’alcaldessa, qui ostentarà la presidència que podrà ser delegable
•
1r tinent d’Alcaldia
•
Gerència
•
Caps de les diferents àrees de l’Ajuntament
•
Salut Pública
•
Protecció Civil
•
Informàtica
•
Comunicació
La composició d’aquestes comissions no serà limitada als membres anteriorment relacionats i
podrà ser ampliada a d’altres responsables de serveis municipals o agents externs experts
segons la temàtica a tractar.
Quart.- Ampliar els Serveis Essencials mínims de l’Ajuntament de Rubí definits dins el Decret
992/2020, els quals han de permetre i garantir la prestació dels mateixos a la ciutadania, respecte
dels serveis següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finestreta Única de Rubí
Oficina de Serveis a l'Empresa
Mercat Municipal
Servei de Comerç
Rubí Forma
Salut Pública
Serveis Socials
Servei d'Igualtat
Transport Urbà de viatgers (Bus-Taxi)
Brigada
Manteniment d'Instal•lacions
Manteniment d'Urbanitzacions
Serveis Funeraris
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•
•
•
•
•
•
•
•

Gestió de residus
Neteja viària
Serveis de Serveis Urbans (Cicle de l'Aigua)
Alcaldia Gabinet d'Alcaldia i Protocol
Seguretat Ciutadana
Protecció Civil
Servei de Comunicació
Servei d’Obra Pública

La resta de col•lectius mantindran les dotacions especificades al Decret d’Alcaldia núm. 992/2020.
En supòsits específicament justificats i de manera motivada, la Comissió de Recuperació de la
Corporació podrà ampliar aquesta relació de serveis essencials.
Cinquè.- Mantenir els encàrrecs efectuats a favor del Regidor Moisés Rodríguez Canton, primer
tinent d’Alcalde, les competències específiques de coordinació i centralització política, mentre duri
la situació d’estat d’alarma i al gerent en funcions, en Jordi Núñez Freixa, la gestió de la
coordinació i centralització tècnica, mentre duri la situació d’estat d’alarma d’acord amb el decret
993/2020 de 15 de març de 2020.
Sisè.- Modificar l’objecte de la comissió de seguiment COVID-19, encarregada del seguiment i
gestió de la situació de crisi sanitària a la Comissió de Recuperació Local COVID-19, que ha de
vetllar per a la implantació i gestió del Pla de Recuperació Local.
Setè.- Notificar a les seccions sindicals de CCOO, UGT, CGT, CSIF i SFP.
Vuitè.- Posar aquesta resolució en coneixement de tots els empleats i empleades de l’Ajuntament
de Rubí a través dels canals habituals de comunicació interna.
Novè.- Publicar el contingut de la present resolució al Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial
de la Generalitat, a la web municipal, a la seu electrònica i al Portal de Transparència.
Desè.- Donar compte al ple municipal en la propera sessió que se celebri.
“
Ho mana i signa l'alcaldessa i jo, com a secretari/a, ho certifico.

L'alcaldessa,

La secretària

Ana María Martínez Martínez

MARTA CUESTA GARCÍA

05/05/2020 17:36:29

05/05/2020
18:57:52
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