
“Atès que l’OMS, el dia 30 de gener de 2020, va declarar que la situació en relació amb la malaltia del coronavirus COVID-19
suposava una emergència de salut pública d’importància  internacional,  que exigia  l’adopció de mesures orientades a protegir la
seguretat i la salut dels ciutadans, amb la finalitat de contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública, i que el
dia 11 de març de 2020 l’OMS va declarar el coronavirus COVID-19 com a pandèmia. 

Atès que per part del Govern de l’Estat s’han adoptat una sèrie de mesures, entre d’altres, s’ha publicat el dia 13 de març de
2020, en el BOE 65 el RDL 7/2020, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19. 

Vist que per part de la Secretaria General de Funció Pública de l’Estat, de 10 de març de 2020, es van adoptar una sèrie de
mesures de caràcter organitzatiu, extraordinàries, per el personal al servei de l’Administració General de l’Estat. 

Vist que en el mateix sentit la Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, en data 11 de març
de 2020, va dictar la Instrucció 2/2020, de mesures preventives, de protecció i  organitzatives d’aplicació al  personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb motiu del coronavirus. 

Atès  que el  RDL  7/2020,  de 12 de  març, en  el  seu  article  6,  preveu la  possibilitat  de  justificar  la  necessitat  d’actuar
immediatament i, per tant, adoptar mesures de caràcter excepcionals, en relació amb la tramitació i adjudicació de contractes en la
forma prevista a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, LCSP; article que seria d’aplicació també a l’àmbit local, atès que el
mateix té caràcter bàsic, a l’empara del que disposa la disposició final primera, a excepció del paràgraf b) de l’apartat primer del
mateix. 

Atès que l’article 29 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, LCSP, regula els terminis de durada i la pròrroga dels contractes, i
en aquest sentit assenyala que, excepcionalment, en els contractes de serveis i subministrament es podran prorrogar per un termini
màxim de 9 mesos, fins a que s’adjudiqui el nou contracte.

Atès que el RDL 7/2020, de 12 de març, en la seva disposició transitòria única preveu que es podrà aplicar la tramitació
d’emergència regulada en l’article 120, també en aquells contractes que la tramitació s’hagués inicial abans del dia 13 de març de
2020,  ja  que  es  tracta  d’una  situació  excepcional  que  requereix  l’adopció  de  mesures  jurídiques  i  administratives  de  caràcter
excepcional.

Atès que cal adoptar també 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, així com per  a restringir  la  mobilitat  de
l’esmentat personal,  amb la finalitat  de reduir al  màxim la propagació de la infecció de la malaltia  Coronavirus-COVID19, i  que
aquestes mesures tindran una vigència des del dia 16 de març i fins el 28 de març de 2020, el que suposa que durant aquest temps hi
haurà un alentiment en la tramitació dels diferents expedients administratius de les diferents àrees, el que exigeix que es procedeixi a
dictar una resolució ampliant els terminis dels diferents expedients administratius, per evitar perjudicis als interessats i al servei públic
en general. 

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 en la qual es proposa limitar la  prestació dels serveis públics del
Consell Comarcal del Baix Llobregat, els seus organismes autònoms i la Fundació Caviga a aquells estrictament necessaris per a
garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics; així com, restringir la mobilitat del personal al servei de l’entitat i els
dits organismes, sense perjudici d’aquells desplaçaments que es considerin indispensables per al manteniment dels serveis públics
bàsics o estratègics. 

Vist que el Pla d’Actuació PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt
risc, aprovat per Acord del Govern de la Generalitat, número 30, de 26 de febrer de 2010, i revisat per Acord del Govern 40/2020, de 3
de març, preveu les actuacions pròpies de l’activació d’emergència 1, fase en la qual ens trobem, i detalla les que aquest comporta. 

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
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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.- Aprovar  la  limitació  de  la  prestació  dels  serveis  públics  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat,  els  seus
organismes autònoms i la Fundació Caviga a aquells que siguin estrictament necessaris per a garantir  el funcionament dels serveis
públics bàsics o estratègics. 

Segon.- Aprovar, en conseqüència amb l’apartat anterior, restringir al màxim la mobilitat dels membres electes (en relació a
les activitats vinculades al seu càrrec comarcal) i del personal al servei dels dits ens, 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 als apartats anteriors, tindran caràcter de serveis públics bàsics o estratègics, els
següents: 

- Recepció i Registre
- Serveis Tècnics
- Secretaria
- Recursos Humans
- Serveis de SAD, EAIA i SIFE
- Educació, Acció Social i Salut
- Emissió de Certificats Digitals 

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.

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.

El personal destinat als ajuntaments dels programes Treball i Formació i Enfeina’t hauran de prestar els serveis en funció de
les indicacions que rebin des dels ajuntaments on presten els seus serveis i en coordinació amb el personal tècnic de referència del
Consell Comarcal. 

El personal destinat als ajuntaments de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials, personal administratiu i tècnic, hauran de prestar
els serveis en funció de les indicacions que rebin des dels ajuntaments on presten els seus serveis i en coordinació amb el personal
tècnic de referència del Consell Comarcal. Igualment, el personal d'EAIA i SIFE haurà d'organitzar la cobertura del servei en funció de
les indicacions de la seva Coordinació.

Quart.-  Aprovar que la prestació de serveis declarats bàsics o estratègics es realitzarà de manera prioritària, mitjançant
sistemes no presencials i d’accés remot. Únicament en els supòsits que no sigui possible s’autoritzarà la prestació del servei de
manera presencial.  

Cinquè.- Declarar també serveis públics bàsics o estratègics els comunicats en els corresponents plans de contingència a
l’Àrea de Gestió de Recursos Humans i la Gerència per part de les diferents Coordinacions, que s’incorporaran a l’expedient,  que
hauran de procedir al treball per via telemàtica o similar, des dels seus domicilis, on hauran de estar, com a mínim, durant l’horari
normal del seu treball, sempre que això sigui possible, bé per haver-los facilitat els mitjans informàtics necessaris o perquè ja en
disposin, i d’acord amb la naturalesa de la seva responsabilitat. 
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Sisè.-  Dispensar del treball presencial a la resta del personal del Consell Comarcal del Baix Llobregat, els seus Consorcis i
la  Fundació Caviga que no estigui inclòs als apartats anteriors, tot sense perjudici de la necessitat de procedir  al treball  per via
telemàtica o similar, des dels seus domicilis. 

Setè.- Aprovar que per les raons abans assenyalades, i atès que aquesta resolució tindrà efectes, inicialment fins el 28 de
març de 2020, es suspèn la convocatòria i la celebració del Ple ordinari corresponent al mes de març de 2020 i de la Junta de Govern
ordinària,  atès  que  ambdues  sessions  dels  òrgans  col·legiats  estan  previstes  per  al  dia 16  de març de  2020.  Així  mateix,  en
conseqüència, se suspèn la convocatòria i la celebració durant les mateixes dates de qualsevol reunió d’organs col.legiats  de les
entitats esmentades.

Vuitè.- Encomanar  als  Serveis  d’Aplicacions Tecnològiques  i  als  Serveis Jurídics l’habilitació dels  mitjans  telemàtics  i
tecnològics per tal de poder celebrar, si la situació s’allarga, sessions no presencials dels òrgans col.legiats, especialment el Ple i la
Junta de Govern comarcals.

Novè.- Prorrogar 30 dies naturals tots els terminis en relació amb els expedients administratius en curs següents: 

 1. Els  terminis  dels contractes, de qualsevol naturalesa, sempre que la seva pròrroga sigui indispensable per a la
prestació dels serveis públics, donada la situació d’emergència. 
2. Els terminis de presentació d’ofertes, els terminis de requeriment de documentació als proposats adjudicataris i els
de formalització, en relació amb tots els contractes en curs. 
3. Els convenis, de qualsevol naturalesa, sempre que el termini  sigui essencial,  inclòs dins d’aquests,  els supòsits
d’acceptació de delegació, i sense perjudici de la seva posterior elevació al Ple als efectes de la seva ratificació si s’escau. 
4. Els terminis de presentació i justificació de subvencions i altres instruments anàlegs. 
5. Els contractes laborals i/o nomenaments d’interins. 
6. Els terminis de presentació de sol·licituds per a qualsevol procés selectiu i de provisió de llocs de treball.

Desè.- Aprovar que l’ampliació del termini de 30 dies naturals a que fa referència l’apartat anterior començarà a comptar a
partir del mateix dia de finalització del termini previst en cada cas. 

Onzè.- Aprovar que, sense perjudici dels supòsits específics previstos a l’apartat primer, també quedarien prorrogats, per 30
dies naturals, la resta de terminis de qualsevol altre expedient administratiu no definit en el mateix. 

Dotzè.- Aquest Decret entrarà en vigor el dia 16 de març de 2020 i produirà efectes jurídics inicialment fins al 28 de març,
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. 

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

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

La qual cosa us comunico als efectes oportuns.

El secretari
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