Ajuntament
Sant Pere de Ribes

DECRET 404/2020
Aprovació permís retribuït recuperable en aplicació del RDL 10/2020 de 29
de març de diferent personal al servei de l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, per limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament
necessaris per al correcte funcionament dels serveis públics bàsics o
estratègics i restringir la mobilitat del referit personal, amb la finalitat de
reduir al màxim la propagació de la infecció de la malaltia coronavirus
COVID-19.
El dia 30 de gener de 2020, l’OMS 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 de la ciutadania, amb la finalitat de contenir la
progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.
El dia 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COV-19 com a
pandèmia.
La Secretaria General de Funció Pública de l’Estat, en data 10 de març de
2020, va adoptar una sèrie de mesures de caràcter organitzatiu,
extraordinàries, pel personal al servei de l’Administració General del ‘Estat.
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.
En el mateix sentit, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va aprovar el Decret
363/2020, en data 13 de març de 2020, adoptant mesures de prevenció en
l'àmbit laboral de l’ajuntament i entre la ciutadania del municipi, per minimitzar
els riscos de propagació i contagi del Coronavirus (COVID-19), amb un Pla de
contingència.
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, òrgan competent en
matèria de salut de les persones a tota Catalunya, ha dictat la resolució
SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures addicionals per a
la prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV-2 (coronavirus).
En data 16 de març de 2020, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va aprovar el
Decret d’Alcaldia núm. 366/2020 de mesures excepcionals adreçades a tots els
membres electes i al personal al servei de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
per limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris
per al correcte funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics i restringir
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la mobilitat del referit personal, amb la finalitat de reduir al màxim la propagació
de la infecció de la malaltia coronavirus COVID-19.
En data 29 de març de 2020 s’ha dictat el RDL 10/2020, pel que es regula un
permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliena
que no prestin serveis essencials, amb el fi de reduir la mobilitat de la població
en el context de la lluita contra el COVID-19.
Aques t RDL estableix:
Artículo 1. Ámbito subjetivo de aplicación.
1. El presente real decreto-ley se aplicará a todas las personas trabajadoras
por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector
público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia
de la declaración de estado de alarma establecida por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.
Artículo 2. Permiso retribuido.
1. Las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito de
aplicación del presente real decreto-ley disfrutarán de un permiso retribuido
recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de
2020, ambos inclusive.
2. El presente permiso conllevará que las personas trabajadoras conservarán el
derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando
servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos
salariales.
Disposición adicional primera. Empleados públicos.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los competentes en las
comunidades autónomas y entidades locales quedan habilitados para dictar las
instrucciones y resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de
servicios de los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el
objeto de mantener el funcionamiento de los servicios públicos que se
consideren esenciales.
Ateses aquestes circumstàncies, s’ha considerat dictar el present per
determinar el personal en situació de permís retribuït recuperable i restringir la
mobilitat del personal al servei de l’Ajuntament, sens perjudici d’aquells
desplaçaments que es considerin indispensables pel manteniment dels serveis
públics bàsics o estratègics que ja es van establir al Decret d’Alcaldia núm.
366/2020.
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Vist l’art 21.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, atribueix a l’Alcaldessa, entre d’altres, la competència per adoptar
personalment i sota la seva responsabilitat, 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, i que el dit article seria d’aplicació supletòria
a les presidències de les diputacions provincials.
La competència per a l’adopció d’aquest acord correspon a l’Alcaldessa d’acord
amb l’article 21.1.h) de la Llei 7/1995, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i l’article 53.1.i) del 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.
Per aquest, el meu decret
RESOLC
PRIMER.- PRORROGAR la situació establerta pel govern de l’Estat, de
Declaració de l’Estat d’Alarma, i d’acord amb les mesures adoptades pel Reial
Decret 10/2020 de 29 de març, i davant l’excepcionalitat de la situació actual,
mantenir el tancament al públic de tots els edificis municipals de l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes, amb efectes des del 30 de març i fins el 12 d’abril de
2020 i el contingut del Decret d’Alcaldia 366/2020 de 16 de març, en
concordança amb els àmbits de serveis i producció que es relacionen a l’Annex
de l’esmentada normativa.
SEGON.- MANTENIR el personal que està realitzant teletreball en les mateixes
condicions que fins a data 30 de març, reduint el personal presencial al mínim
possible.
TERCER.- Per a la resta de personal tant de plantilla com personal laboral
contractat temporalment que no està realitzant teletreball per la impossibilitat
de les seves feines de realitzar-ho i per no estar relacionat com a serveis
bàsics essencials estrictament indispensables, s’estableix un permís retribuït
recuperable, de caràcter obligatori, en concordança amb el Reial Decret
10/2020 de 29 de març aprovat avui pel Govern de l’Estat, entre els dies 30 de
març i el 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos. Durant aquest període no caldrà
procedir al registre horari si no és per realitzar alguna activitat urgent i
imprescindible autoritzada pel Cap de Servei o Secció i Recursos Humans.
QUART.- Restaran sense efecte totes aquelles mesures establertes en el
Decret 366/2020 de 16 de març de 2020, que es contradiguin amb les
indicacions esmentades en aquest decret.
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CINQUÈ.- DONAR la difusió necessària a tots els empleats municipals de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes així com a la Junta de Personal i Comitè
d’Empresa.
SISÈ.- Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura.
Així ho mana i signa, l’Alcaldessa, Abigail Garrido Tinta, Sant Pere de Ribes,
trenta-u de març de dos mil vint, davant meu, el Secretari Accidental, que en
dono fe.
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ANNEX TREBALLADORS/RES QUE S’HAN D’ACOLLIR AL PERMÍS
RETRIBUÏT RECUPERABLE OBLIGATORI RECOLLIT AL RDL 10/2020
DNI
***1257**
***9403**
***3613**
***1450**
***5855**
***8640**
***7402**
***1614**
***0858**
***8637**
***2048**
***9667**
***2825**
***6666**
***3040**
***0424**
***6946**
***1017**
***5938**
***6370**
***2373**
***9400**
***2606**
***2606**
***1679**
***6911**
***2711**
***9012**
***0868**
***2147**
***4489**
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Sant Pere de Ribes, 6 d'abril del 2020

Sant Pere de Ribes, 6 d'abril del 2020

Santiago Blanco Serrano
Secretari General Accidental

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa

