02/06/2020 PRESIDENT/A

L’Acord del Consell de Ministres de 28 d’abril de 2020, va aprovar el Pla per a la transició cap a
una nova normalitat en el qual s’estableixen els principals paràmetres i els instruments per a
l’adaptació del conjunt de la societat a la nova normalitat amb les màximes garanties de
seguretat.
Aquest Acord estableix un procés de desescalada gradual, asimètric, coordinat amb les
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comunitats autònomes, i adaptables als canvis d’orientació necessaris en funció de l’evolució
del canvis de les dades epidemiològiques i de l’impacte de les mesures adoptades.
Estableix que el procés de transició a la nova normalitat, el denominat procés de desescalada,
es realitzarà a través de les decisions que prendrà el Ministeri de Sanitat habilitat per les
competències delegades a l’article 4 del RD 463/2020, de 13 de març, en funció de les
necessitats per anar recuperant l’activitat quotidiana, laboral i professional.
En data d’abril de 2020, la mútua, de Prevenció de Riscos Laboral, Quiron Prevención, ens va
fer arribar una guia d'acció preventiva enfront del COVID-19 que incorpora una avaluació de
riscos, enfront de l'exposició al nou CORONAVIRUS (SARS-COV-2), en funció dels possibles
escenaris i requisits existents al Consell Comarcal, amb la recomanació d’elaboració d’un pla
complementari específic amb la inclusió d’un paquet de possibles mesures en matèria de
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prevenció de riscos i d’organització a adoptar en la represa gradual de l’activitat a les
instal·lacions del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
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malaltia i garantir la capacitat del sistema sanitari d’oferir una resposta adequada.
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La pandèmia de COVID-19 ha generat una situació de crisi excepcional. Els governs estatal,
autonòmics i locals hi han respost amb mesures extraordinàries per frenar l’expansió de la
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incorporades. També es va acordar l’aprovació de la Guia d’acció preventiva enfront de la
COVID-19 del Consell Comarcal de l’Alt Empordà elaborat per la mútua de PRL Quiron
Prevención.
Consta a l’expedient acord, de data 28 de maig de 2020, de la Mesa General de Negociació.
Consta a l’expedient informe favorable de la cap de l’àrea de recursos humans.

Fonaments de dret

Sònia Martínez Juli

Signatura 2 de 2

•

Reial Decret 463/2020, de 14 de març, Reial Decret 463/2020, de 14 de març,
modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

•

Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la
utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos
para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición
hacia una nueva normalidad.

•

Ordre SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma.
Fase 1.

•

Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a
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aplicar en la fase 1 de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros
requisitos para garantizar una movilidad segura.
•

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma
en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
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l’aprovació de la darrera versió del document amb unes determinades esmenes que han estat
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representants dels treballadors i de les treballadores, van prendre l’acord de dur a terme

https://ssl.altemporda.cat/validador/

En data de 28 de maig de 2020, en Mesa General de Negociació, els representants polítics i els

Codi Segur de Validació

aquesta matèria, i ha estat objecte de negociació col·lectiva.

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/213 - Data Resolució: 02/06/2020

En la seva redacció han participat tot el personal tècnic del Consell Comarcal, implicat en

Url de validació

reincorporació a l’activitat laboral del personal al servei del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

Metadades

En data d’abril de 2020 es va redactar la primera versió del Pla específic per a la

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.

•

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei

•

Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic

de les entitats locals.
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dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública.
•

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.

•

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

•

Article 9 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat
d'alarma declarat pel 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, en
virtut del qual es declara l’aixecament, amb efectes a partir de l’1 de juny de 2020,
dels terminis administratius suspesos en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de
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març.
•

L’òrgan competent per adoptar la present Resolució és [la Presidenta del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà de conformitat amb l’article 13.1 del Decret Legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització
comarcal de Catalunya.
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Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.

•
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Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
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RECURSOS
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Sònia Martínez Juli
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Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la
seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva
notificació.

Figueres, a la data de la signatura electrònica.
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La presidenta,

Sònia Martínez Juli

En dono fe
La secretària,
Cristina Pou Molinet

23d17a4377704e3c9e04af6518df2218001

Tercer.- Comunicar la present resolució a la Junta de personal i al Comitè de seguretat i salut
de la Corporació.
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Segon.- Fer-ne publicitat a la intranet del personal del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
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Guia d'acció preventiva enfront del COVID-19 que incorpora una avaluació de riscos,
enfront de l'exposició al nou CORONAVIRUS (SARS-COV-2), en funció dels possibles escenaris i
requisits existents al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
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