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DECRET D’ALCALDIA
ASSUMPTE: DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA DE L'ESTAT ESPANYOL I
FUNCIONAMENT DELS SERVEIS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE
BELLREGUARD.
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Atesa la legislació aplicable:
L’article 116.2 de la Constitució Espanyola.
Llei Orgànica 4/1981. d'1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i siti.
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
Per la Generalitat s’han dictat altres resolucions, que tenen caràcter previ a la declaració de
l’estat d’alarma i han estat ratificades per el Reial Decret 463/2020 en la seua disposició final
tercera.
Estes són:
 Resolucions del Secretari d’Estat de Política Territorial i Funció Pública sobre
mesures adoptar en l'AGE amb motiu del COVID-19 de 10 de març de 2020 i de 12
de març de 2020.
 Resolució d'11 de març de 2020, de la Consellera de Sanitat universal i salut pública
per la que s’acorda mesures excepcionals per a esdeveniments festius i concentració
de persones.
 Resolució d'11 de març de 2020, de la Consellera de sanitat universal i salut pública,
per la que s’acorden mesures excepcionals per a esdeveniments de competició
esportiva.
 Decret 32/2020 de 13 de març de 2020, de la Consellera de sanitat universal i salut
pública per la que s’acorden mesures extraordinàries de gestió sanitària en
salvaguarda de la salut pública a causa de la pandèmia per Coronavirus SARS- CoV
(COVID-19).
 Resolució, de 14 de març de 2020, de mesures a adoptar en els centres de treball
depenen de l'Administració de la Generalitat amb motiu del COVID-19.
Atés l’informe de Secretaria de data 16 de març de 2020 sobre la declaració de l’estat
d’alarma de l'Estat i el funcionament dels serveis municipals de l’Ajuntament de Bellreguard
que resumidament diu el següent:
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«DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA I DURACIÓ»
La declaració d’alarma s’ha dut a terme mitjançant el RD 463/2020, de 14 de març, i ha estat
publicada al BOE immediatament. Ha entrat en vigor en el mateix moment de la seua
publicació i estarà vigent durant 15 dies naturals i en cas de prórroga s’indicarà el seu
alcancen i les condicions d'aquesta.
MESURES A ADOPTAR:

SERVEIS MUNICIPALS SUSPESOS PEL RD 463/2020 I ALTES QUE PODEN
SUSPENDRE'S PER L’AUTORITAT LOCAL.
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L’article 9 de la Llei orgànica 4/1981 d'1 de juny, preveu que per la declaració de l’estat
d’alarma totes les autoritats civils de l’Administració Pública del territori afectat per la
declaració, els integrants dels cossos de policia local i treballadors quedaran baix les ordres
directes de l’Autoritat competent en quan siga necessari per a la protecció de persones, béns i
llocs, podent imposar serveis extraordinaris.
Per tant, l’Ajuntament haurà d'informar els seus empleats públics i autoritats que quedaran
sota les ordes de l’autoritat competent que designa el RD 463/2020.

L’article 6 del RD 463/2020 estableix, respecte de la gestió ordinària, que cada administració
conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària del seu
servei per a adoptar les mesures que estime necessàries en el marc de les ordes directes de
l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma i sense perjudici de l’establit en els
articles 4 i 5.
El que implica l’adopció de mesures, pels òrgans municipals, respecte dels seus serveis, sense
perjuí, del disposat ja en el RD 463/2020.
A continuació es detallen la suspensió d’activitats i l’apertura o tancament de locals i
establiments.
Serveis educatius.
D’acord amb l’article 9 se suspén tota l’activitat educativa i de formació en modalitat
presencial, pel que s'ha de suspendre tota prestació de servei educativa com les escoletes
infantils i qualsevol contracte de pràctiques formatives que estiguera vigent.
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Serveis culturals, esportius, recreatius i tots els relacionats amb l’annex del RD
463/2020.
D’acord amb l’article 10 se suspén l’apertura de locals i establiments, exceptuant els establits
en el RD.
Per tant, se suspén l’apertura al públic dels SERVEIS ESPORTIUS, BIBLIOTECA, PARCS,
etc.
Altres serveis que es presten en edificis municipals.
L'article 10 exposa que l’autoritat competent pot suspendre qualsevol altra activitat que puga
suposar risc. D’acord amb l’article 7 que estableix la limitació de la llibertat de circulació, i
que entre les excepcions a aquesta circulació no està la d'acudir a l'administració per a fer
tràmits; atès que, a més a més, d’acord amb la disposició addicional tercera es produeix la
suspensió i s’interrompen els terminis de tots els procediments administratius i, per tant, la no
assistència física a la realització d’un tràmit no produeix perjudici a tercers.
Per altra banda, l’Ajuntament de Bellreguard té implantat el tràmit de la seu electrònica, pel
que les persones interessades poden utilitzar aquest mitjà per a la presentació del que estimen
oportú. Així mateix, es posarà a disposició de la persona interessada assistència telefònica i
via correu electrònic per resoldre dubtes, o presentar sol·licituds.
Per tot allò que exposa anteriorment, es proposa el tancament d’atenció al públic dels serveis
que es presten en l’Ajuntament de Bellreguard com ara registre d’entrada, padró i altres
tràmits administratius. Es formaran dos torns de treball per a evitar el contacte entre els
treballadors i treballadores. El torn 1 prestarà els serveis de forma presencial i el torn 2 de
forma telemàtica.
Serveis de manteniment de serveis bàsics municipals, manteniment de zones verdes,
neteja i altres similars.
Els serveis que es presten normalment fora dels edificis públics hauran de garantir-se la salut
al treball, per tant es proposa fer dos torns per evitar el contacte i, en tot cas, garantir la
prestació del servei.
Suspensió de les reunions de treball i la celebració de sessions per òrgans col·legiats.
La disposició addicional segona i tercera del RD 463/2020 aconsella la suspensió de reunions
de treball i sessions d’òrgans col·legiats, exceptuant les absolutament necessàries per a
mantenir els serveis bàsics i realitzar les actuacions exigides a l’administració local.
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Suspensió de proves selectives.
D’acord amb el que establix la resolució del secretari d’estat de Política Territorial i de
Funció Pública de data 10 de març de 2020 i amb el RD 643/2020 se suspenen totes les
proves selectives que l’Ajuntament de Bellreguard tinguera pendent, procedint a publicar
aquesta suspensió en la pàgina web de l’Ajuntament, seu electrònica i en el BOP, si escau.
Per tot allò que exposa, i fent ús de les meues atribucions,
RESOLC:
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PRIMER.- Declarar que l’àmbit d’aplicació de les resolucions estatals i autonòmiques, així
com el RD 463/2020, de 14 de març de 2020, de declaració de l’estat d’alarma, que es dicte
respecte a l'epidèmia COVID-19 en relació als seus empleats públics, així com altres que es
puguen establir, siguen d’aplicació al personal de Bellreguard, sense perjudici de dictaminar
resolució expressa, sent valida la publicació en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament per al
general coneixement dels empleats públics o mitjançant correu electrònic.
SEGON.- Atés l’informe de recursos humans, i amb l'objecte de garantir la prestació del
serveis mínims, es reorganitza als empleats públics en torns i s’estableixen diferents horaris
de treball depenent del servei a prestar. Quan l’empleat públic no es trobe en el seu torn
presencial, haurà de garantir la seua disponibilitat a l’Ajuntament, i en el cas que el servei ho
permeta (oficines, Escoleta infantil, Llar juvenil) es realitzarà teletreball. S’adjunta com a
part integrant d’aquesta resolució la distribució dels torns.
TERCER. Aprovar mitjançant la present resolució les mesures i instruccions preventives
indicades.
QUART.- Suspendre les proves selectives que l’Ajuntament de Bellreguard tinga pendent,
procedint a publicar aquesta suspensió en la pàgina web, seu electrònica i en el BOP, si escau.
QUINT.- Suspendre les reunions de treball i les sessions d’òrgans col·legiats, exceptuant les
absolutament necessàries per a mantindre els serveis bàsics i realitzar les actuacions exigides
a l’administració local.
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SEXT.- Suspendre l’atenció al públic de manera presencial. No obstant, es continuarà
prestant el servei d’atenció de manera telefònica, per la seu electrònica de l’Ajuntament de
Bellreguard i per correu electrònic. D’acord amb la disposició addicional tercera del RD
463/2020, es produeix la suspensió i s’interrompen els terminis de tots els procediments
administratius i, per tant, la no assistència física a la realització d’un tràmit no produeix
perjudici a tercers.
SÈPTIM.- Ratificar els bans dictat per l’Alcaldia en data 12 i 13 de març del 2020, en tot
allò que no contradiga el RD 463/2020, de 14 de març de 2020, de declaració de l’Estat
d’Alarma.
HUITÉ.-Estes mesures són extraordinàries i de caràcter temporal i tenen com a finalitat la de
protegir al personal de l’Ajuntament de Bellreguard i, alhora, garantir la prestació dels serveis
públics, produint-se efectes des del moment de la seua signatura.

L'Alcalde-President
Signat: Alexandre Ruiz Gadea
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Ho mane i signe a Bellreguard, a la data de la signatura electrònica.

Davant meu, la Secretaria
Signat: Mª Engracia García Madrid.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT AL MARGE.
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