
“Vist el Decret 81/2020, de 16 de març, de la Presidència del Consell Comarcal, en relació a la declaració de l’estat alarma,
que preveia una sèrie de mesures relatives als serveis mínims de l’entitat.

Vist que la vigència prevista inicialment per aquest Decret era fins el dia 28 de març.

Vista l’extensió de la durada de l’estat d’alarma per part de Govern espanyol fins el dia 9 d’abril.

Vist el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de març, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19.

Vist el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de març, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de
la lucha contra el COVID-19, que estableix noves mesures de restricció a la mobilitat laboral fins el 9 d’abril.

Vist l’experiència positiva durant aquests dies amb el teletreball a l’entitat i atès que cal contribuir a reforçar les mesures
excepcionals adreçades a tots els membres electes i el personal al servei del Consell  Comarcal del Baix Llobregat, els seus dos
Consorcis  i  la  Fundació Caviga,  per  a limitar  la prestació dels  serveis  públics a aquells  estrictament  necessaris  per  el  correcte
funcionaments  dels  serveis  bàsics  o estratègics,  amb la finalitat  de reduir  al  màxim la propagació  de la  infecció  de la  malaltia
Coronavirus-COVID19. 

Atès que per part d’aquesta Presidència s’ha considerat, no només necessari, sinó també imprescindible, per raons de salut
pública i  de responsabilitat  ciutadana, dictar la present resolució per renovar les mesures organitzatives necessàries dels serveis
públics del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els seus organismes autònoms i la Fundació Caviga. 

Vist l’article 21.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atribueix de forma supletòria als
Presidents i Presidentes comarcals, entre d’altres, la competència per a adoptar personalment, 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.

Per tot això, en ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 61 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització,  funcionament  i  règim jurídic  de  les  entitats  locals,  així  com l’article  5  del  vigent  Reglament  orgànic  del  Consell
Comarcal del Baix Llobregat.

RESOLC

Primer.- Prorrogar fins el dia 9 d’abril les mesures establertes en el Decret de Presidència 81/2020, de 16 de març.

Segon.- De manera excepcional, i igualment fins a 9 d’abril, restringir els serveis mínims presencials inicialment previstos a
aquells estrictament indispensables per raó del seu contingut o pel manteniment del funcionament mínim de l’entitat, sense perjudici
dels  desplaçaments  d’aquelles  persones  que  es  considerin  indispensables  per  al  manteniment  dels  serveis  públics  bàsics  o
estratègics. 

Tercer.-  Aprovar que als efectes previstos a l’apartat anterior, tindran caràcter de serveis públics bàsics o estratègics, els
següents: 

Recursos Humans.  
Serveis de SAD, SIAD, EAIA i SIFE. 
Educació, Acció Social i Salut.
Emissió de Certificats Digitals.
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Servei de Control de Mosquits, únicament en les tasques vinculades a la salut pública.
Serveis tècnics, en allò necessari pel funcionament de les instal.lacions.

La distribució i/o rotació del  personal  d’aquestes àrees serà establerta per cada Coordinador/a,  d’acord amb Gerència i
Recursos Humans, i sempre amb la voluntat de que es tracti del mínim necessari en el menor temps d’estada presencial possible.

La resta de personal haurà de dur a terme la seva tasca de manera telemàtica, evitant al màxim els desplaçaments al lloc de
treball.

El personal del servei d'Aplicacions Tecnològiques haurà d'estar disponible per cobrir aquelles incidències que es produeixin
tant a la seu com a la resta del personal que presti el seus serveis de manera no presencial.

Quart..-  A partir de dia 9 d’abril, s’entendran restablerts els servis mínims bàsics i estratègics tal i com consten descrits en el
Decret 81/2020, tota la resta de disposicions del qual queden de nou en vigència.

Cinquè.-  Aquest Decret entrarà en vigor el dia 30 de març de 2020 i produirà efectes jurídics inicialment fins al 9 d’abril,
sempre que la situació sigui similar a l’actual i sense perjudici de que en qualsevol moment pugui ser susceptible de modificar-se,
ampliar-se o derogar-se, en relació, en cada cas, amb la situació epidemiològica. 

Sisè.- Comunicar aquesta resolució als membres electes de la corporació, als  portaveus dels grups polítics, a la Gerència, a
les Coordinacions d’Àrea, als representants dels treballadors i treballadores dels ens, als efectes legals oportuns. 

Setè.- Publicar aquesta resolució a la pàgina web i a la Intranet corporativa.”

Es mana i es signa per la Presidenta del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Sra. Eva Martínez Morales, a sant Feliu de
Llobregat, a 30 de març de 2020.

La qual cosa us comunico als efectes oportuns.

El secretari
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