Expte.: 43/2020
Assumpte: Adopció mesures funcionament serveis municipals
derivades de l’estat d’alarma COVID-19.
José Lull Llopis, Alcalde-President de l’AJUNTAMENT DE BENIMELI
(Alacant), dicta en el dia de la data la següent RESOLUCIÓ:

D’acord amb l’anteriorment exposat, aquest decret disposa els
serveis mínims municipals des del 17 al 31 de març ambdós inclosos,
complement i/o modificant qualsevol disposició anterior en funció del
què ací es dispose.
Les mesures s’hauran d’adequar a l’evolució de la pandèmia i
s’atendran, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius del Govern
de l’Estat i de la Generalitat de Valenciana, per la qual cosa, es podrà
prorrogar el termini de serveis mínims en funció del què s’ha detallat.
Atès l’article 21 de la Llei de Bases de Règim Local, on es detallen les
competències de l’Alcaldia
RESOLC:
Primer.-ACORDAR que es limite la prestació dels serveis públics de
l’Ajuntament de Benimeli, a aquells que siguen estrictament
necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics bàsics o
estratègics.
Segon.- ACORDAR, en conseqüència amb l’apartat anterior, restringir
al màxim la mobilitat dels membres electes i del personal al servei de
l’Ajuntament de Benimeli, sense perjudici dels desplaçaments
d’aquelles persones que es consideren indispensables per al
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En el marc de l’evolució de la situació d’emergència ocasionada amb
motiu del coronavirus COVID-19, per tal de reduir l’activitat del nostre
municipi i evitar les concentracions de persones per prevenir els
contagis, i davant la publicació del 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, el municipi, com a ens
responsable de la prestació de tota una sèrie de serveis a la
ciutadania, entre els quals hi ha el servei de protecció civil, ha de
preparar-se per poder garantir la continuïtat en la prestació d’aquests
serveis, prèvia determinació de quins són els serveis mínims
imprescindibles i, alhora, preservar la salut dels empleats públics.
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Quart.- ACORDAR el tancament al públic de les dependències
municipals de l’Ajuntament de Benimeli i la suspensió de l’atenció
presencial en les mateixes del personal membre dels serveis bàsics
següents:
1) Secretaria-Intervenció y serveis dependents de la mateixa.
2) Urbanisme.
3) Atenció al públic i registre.
Cinquè.- DISPENSAR del treball presencial a les persones al servei
del mateix que estan incloses a l’apartat anterior, tot sense perjudici
de la necessitat de procedir al treball per via telemàtica o similar, des
dels seus domicilis (teletreball), on hauran d'estar, com a mínim,
durant l’horari normal del seu treball, sempre que això siga possible,
bé per haver-los facilitat els mitjans informàtics necessaris o perquè ja
en disposen, i d’acord amb la naturalesa de la seua responsabilitat.
Tanmateix eixa dispensa de treball presencial i la priorització del
teletreball des del domicili, s’estableix un SERVEI MINIM PRESENCIAL
DE CARÀCTER ADMINISTRATIU consistent en 1 persona desenvolupant
llavors administratives així com de Registre Civil, a porta tancada
dintre de les dependències municipals, seguint l’horari de la seva
jornada habitual de treball. Per a poder dur a terme aquest treball de
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En aquests serveis per part del personal responsable dels mateixos,
previ consens amb aquesta Alcaldia, s’adoptaran les mesures
pertinents per preservar la salut dels empleats públics i dels
ciutadans als que de manera presencial puguen atendre.
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Tercer.- ACORDAR que la prestació de serveis declarats bàsics o
estratègics es realitzarà de manera prioritària, mitjançant sistemes no
presencials i d’accés remot, amb les següents excepcions:
1) Cementeri Municipal, llocs de treball imprescindibles per al
compliment de les normes de policia sanitària mortuòria.
2) Serveis de neteja viària i recollida de residus domiciliaris,
amb el personal de l'empresa contractista segons la seva
programació (serveis contractats mitjançant la Mancomunitat
Intermunicipal La Rectoria).
3) Neteja d’edificis municipals, amb el personal de l'empresa
contractista segons la seva programació (servei contractat mitjançant
la Mancomunitat Intermunicipal La Rectoria).
4) Brigada d'obres i serveis municipals, així com el diferent
personal depenent d’aquesta, contractat mitjançant programes de
foment de l’ocupació: EMERGE, EMCORP i EMPUJU.
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manteniment dels serveis públics bàsics o estratègics.

Sisè.- Complint amb allò que disposa l’article 9 del citat Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma,
SUSPENDRE l’activitat educativa presencial tant en el Conservatori de
Música “Vicente Perelló” depenent de l’Ajuntament com en l’Escola
Municipal de Música. Durant el període de suspensió i en la mesura
que resulte possible, es mantindran les activitats educatives en
aquests dos centres a través de la modalitat “on line”, a excepció de
les següents que, per la seva impossibilitat, no poden dur-se a terme i
romandran suspeses:
-Conservatori de Música: assignatures de “Cor” i de “Conjunt
instrumental”.
-Escola de Música: assignatura “Batucada”.
Setè.- ACORDAR que per les raons abans assenyalades, i atès que
aquesta resolució tindrà efectes inicialment fins el 31 de març de
2020, es SUSPÈN la
convocatòria i celebració de les sessions
plenàries fins a la data de vigència.
Així mateix, en conseqüència, es SUSPÈN la convocatòria i la
celebració de les Comissions Informatives.
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Pel que fa al servei d’atenció al públic i registre, aquest es prestarà a
través dels següents mitjans d’atenció / tramitació admesos:
-Telèfon: 965587123
-Correu electrònic: benimeli@benimeli.es
-Seu electrònica (requereix disposar de certificat digital):
benimeli.sedelectronica.es
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forma presencial, el personal en concret manifestarà expressament la
seva voluntat, obtenint prèviament la pertinent autorització a l’efecte.
Si durant la prestació d’aquest servei eixa persona manifesta en
algun moment que no es troba segura desplaçant-se al lloc de treball
o realitzant aquesta tasca per qualsevol motiu que considere que pot
posar en perill la seva salut, podrà fer ús de la dispensa acordada i
deixarà de prestar-se aquest servei mínim presencial, passant eixe
empleat públic a treballar també des del seu domicili.
Igualment s’autoritzarà a personal que estiga treballant des del
seu domicili, prèvia sol·licitud expressa a l’efecte, per a la prestació
d’un determinat servei puntual de manera presencial, sempre i quan
eixe servei siga considerat urgent i necessari. En cap cas es produirà
la prestació presencial sense prèvia autorització. En eixe singular
supòsit en que el servei es tinguera que prestar de manera
presencial, el personal concret es desplaçarà a l’ajuntament
exclusivament pel compliment d’aquesta comesa, tornant al seu
domicili només acabar el mateix.
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Huitè.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR EL DIA 17 DE MARÇ DE
2020 i tindrà una vigència FINS AL 31 DE MARÇ DE 2020, data en que
es prorrogarà i mantindrà automàticament sempre que la situació
siga similar a l’actual i sense perjudici de que en qualsevol moment
puga ser susceptible de modificar-se o ampliar-se, en relació, en cada
cas, amb la situació epidemiològica.
Nové.- PUBLICAR aquesta resolució a la pàgina Web i al Portal de
Transparència de la seu electrònica d’aquest ajuntament, als efectes
legals oportuns i de coneixement general.

Ayuntamiento de Benimeli
Playa Mayor nº 1, Benimeli. 03769 (Alicante). Tfno. 965 587123. Fax: 965 587 252

Número: 2020-0034 Fecha: 17/03/2020
Cód. Validación: 4GN6GK9WEDJ49XWKGRDLZZ3WS | Verificación: https://benimeli.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4

DECRETO

Ho mana i signa a Benimeli, l’Alcalde-President, José Lull Llopis.
(DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT)

