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DECRET

Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 317/2020/eAJT
 

PRESTACIÓ EN ESTAT D’ALARMA DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA 
VIÀRIA DEL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ
 
Relació de fets

1. 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.

2. El dia 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COV-19 com a pandèmia.

3. 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.

4. 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 del ‘Administració de la 
Generalitat de Catalunya, amb motiu del coronavirus.

5. En el mateix sentit, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va aprovar un Decret amb el Pla 
de Contingència Intern de l'Ajuntament de Vilanova pel nou coronavirus.

6. 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).

7. En data 14 de març de 2020 es publica al BOE Real Decreto 463/2020, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

8. En data 16 de març de 2020, per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, es 
considera imprescindible, per raons de salut pública i de responsabilitat ciutadana, 
dictar un Decret en el qual es proposa limitar la prestació dels serveis públics de 
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l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, els seus organismes autònoms, EPELs i empreses 
vinculades, a aquells estrictament necessaris per garantir el correcte funcionament dels 
serveis bàsics o estratègics; així com restringir la mobilitat del personal al servei 
d’aquests ens, sens perjudici d’aquells desplaçaments que es considerin 
indispensables pel manteniment dels serveis públics bàsics o estratègics.

9. S’entenen com a serveis bàsics o estratègics aquells que tenen com a objectiu cobrir 
les necessitats de la ciutadania en allò referit a l’atenció social, a la cura de persones 
amb dependència, la seguretat ciutadana, la prevenció de la salut i tots aquells que 
sense ser d’atenció directa a les persones, són imprescindibles perquè el sistema 
funcioni amb les garanties necessàries d’un correcte servei públic i per garantir els drets 
de la ciutadania.

10. S’entenen com a serveis mínims el personal que haurà de romandre actiu, ja sigui de 
forma presencial o no presencial, per atendre totes les necessitats que derivin de la 
prestació de serveis bàsics o estratègics, la coordinació dels serveis i el lideratge 
davant una situació de crisi de salut pública, que requereix d’un complex entramat de 
gestions, dins de l’Ajuntament i en la ciutat en general. Aquest personal no podrà gaudir 
de permisos, ni vacances durant la vigència del Decret d’Alcaldessa de data 16 de març 
de 2020.

11. L’empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, presta el servei de neteja i 
recollida de residus de la ciutat des de l’1 de març de 2010, fruit del contracte de Gestió 
integrada del servei públic del municipi de Vilanova i la Geltrú, en règim de concessió 
administrativa.

12. Atès que el servei de neteja i recollida de residus del municipi de Vilanova i la Geltrú, es 
considera bàsic i estratègic i, per tant, s’estableixen uns serveis mínims. Tanmateix, el 
personal adscrit al referit servei que no conformi els serveis mínims, segons el Decret 
de l’Alcaldessa de data 16 de març de 2020, restarà en el seu domicili a disposició de 
les eventuals necessitats que puguin sorgir.  

 
Fonaments de dret

1. Vist el Pla d’Actuació PROCICAT per a 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 la normativa posterior fins a la 
declaració de l’estat d’alarma mitjançant en Real Decreto 463/2020 referit anteriorment.

2. L’article 85.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LBRL).

3. L’article 97 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el cual se aprueba 
el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen local 
(TRRL).
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4. L’article 188.5 en relació amb els articles 159 i 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

5. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local

D’acord amb els anteriors antecedents i fonaments jurídics, 

RESOLC:
 
PRIMER.- El servei de neteja i recollida del municipi de Vilanova i la Geltrú, es considera bàsic 
i estratègic i, per tant, s’estableixen uns serveis mínims. Tanmateix, el personal adscrit al referit 
servei que no conformi els serveis mínims, segons el Decret de l’Alcaldessa de data 16 de 
març de 2020, restarà en el seu domicili a disposició de les eventuals necessitats que puguin 
sorgir.

Els serveis mínims de neteja viària que s’estableixen són:

-Neteja: revisió de tots els sectors de neteja, recollint les acumulacions de residus i buidant les 
papereres.

Freqüència: un cop per setmana a cada sector.

-Desinfecció:

ESPAIS OBJECTE DE DESINFECCIÓ

 Mercat central i Mercat de mar
 Supermercats i botigues d'alimentació de major superfície (JR, Caprabo, Condis, 

Bonpreu, Mercadona,...)
 Centres sanitaris: Hospital de Sant Antoni, Plataforma de serveis (C. Sant Josep), CAPI 

Baix a Mar, CAP Jaume I, CAP Sant Joan
 Farmàcies:

Benavent, Av. Francesc Macià, 18
Domínguez Cedazo, Rambla Lluís Companys,8
Farré Espar, C. Llibertat, 93
Font Sanahuja, C. Jardí, 65
Genís de Arana, Rambla de la Pau, 89
Giralt Giralt, Rambla Principal, 11
Gol Orfila, C. Torre d’Enveja, 43
Granda Palmero, C. Tarragona, 53
Guasch Cots, C. Caputxins, 48
Jorba Cremades, C. Olèrdola, 39
Laguna Tisaire, Avinguda Penedès, 22
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Lobato Rodríguez, Rambla Principal, 124
López Cañada, Av. Jaume Balmes, 26
Masip Guasch, C. Josep Coroleu, 79
Mateu Peña, Av. Francesc Macià, 122
Pedraza Ferrer, Pl. Soler i Gustems, 20
Perales Agustín, Av. de Cubelles, 41
Prendes Alvargonzàlez, C. Josep Coroleu, 47
Pérez Bravo, Rambla Samà, 95
Rivero Ferrer, Plaça de la Moixiganga, 4
Soler Miret, C. Sant Gregori, 21

 Estació de ferrocarrils Renfe (accessos per pl. Eduard Maristany i per c. Àncora)
 Estació d’autobusos (Pl. Eduard Maristany)
 Parada de taxis (Pl. Eduard Maristany)
 Polsadors de semàfors:

Ronda Ibèrica/Miquel Guansé
Ronda Ibèrica/Pl. Moixiganga
Ronda Ibèrica/Rambla Sant Jordi
Av. Garraf/Rambla Sant Jordi/Av. Eduard Toldra
Av. Vilafranca/Sevilla
Av. Eduard Toldrà/Fita
Av. Cubelles/ Menendez Pelayo
Av. Cubelles/Joan Llaverias
Ronda Europa/Albert Ferrer
Av. Jaume Balmes/Dr. Fleming

 Fonts d’aigua potable d’ús públic instal·lades a la ciutat.

ELEMENTS D’AQUEST ESPAIS OBJECTE DE DESINFECCIÓ:

1) Amb baldeig mecànic i/o manual: voreres i calçades de l’entorn més proper i del 
mobiliari urbà: papereres, bancs, etc.

2) Amb polverització amb motxilla: els elements a l'abast de les mans: baranes (de passos 
sota via, proteccions creuaments carrers), polsadors de semàfors, etc.

FREQÜÈNCIA DE DESINFECCIÓ

Desinfecció en dies alterns per completar les zones a desinfectar en 4 jornades:

jornada 1: Mercats, supermercats i principals botigues d’alimentació
jornada 2: Centres sanitaris i part de les farmàcies
jornada 3: Resta de farmàcies i part de les fonts públiques
jornada 4: Resta de fonts públiques, estacions i polsadors de semàfors
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El producte desinfectant proposat és una solució d’hipoclorit sòdic en una concentració del 0,5 
%.

L’empresa concessionària del servei vetllarà per què els treballadors disposin dels mitjans i 
mesures necessaris per desenvolupar el treball amb seguretat i la deguda protecció:

1) Pel baldeig manual: mono d’un sol ús de protecció tipus 5B o superior, guants de 
protecció química, botes de seguretat d’aigua o botes de seguretat i polaines, ulleres de 
protecció amb muntura integral, protecció respiratòria amb filtre FFBP2.

2) Per l’aplicació de solució aquosa d’hipoclorit sòdic amb motxilles amb sistema d’espaiat 
de zones més sensibles: mono d’un sol ús de protecció tipus 5B o superior, guants de 
protecció química, botes de seguretat d’aigua o botes de seguretat i polaines, ulleres de 
protecció amb muntura integral, protecció respiratòria amb filtre FFBP2.

Els serveis mínims de recollida de residus que s’estableixen són:

1) La recollida diària dels contenidors de totes les fraccions.
2) La recollida diària dels voluminosos que els ciutadans dipositin a l’entorn dels 

contenidors.
3) El servei diari de desinfecció dels contenidors.

L’Ajuntament i l’empresa concessionària del servei faran seguiment de les quantitats recollides 
diàriament i valoraran la possibilitat de reduir les freqüències de recollida.

Durant el període de vigència de l’estat d’alarma la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil i el 
servei de recollida de mobles concertat prèvia trucada queden suspesos; l’oficina d’atenció al 
ciutadà atendrà telemàticament i demanarà als usuaris que s’abstinguin a deixar voluminosos 
al carrer. S’autoritza a l’empresa concessionària a reubicar els treballadors d’aquests serveis a 
altres tasques que consideri necessàries, o als torns rotatius. 

L’empresa concessionària del servei vetllarà per què els treballadors disposin dels mitjans i 
mesures necessaris per desenvolupar el treball amb seguretat i la deguda protecció, i en el cas 
concret del baldeig manual de desinfecció de contenidors disposaran de: mono d’un sol ús de 
protecció tipus 5B o superior, guants de protecció química, botes de seguretat d’aigua o botes 
de seguretat i polaines, ulleres de protecció amb muntura integral, protecció respiratòria amb 
filtre FFBP2.

És d’obligat cumpliment per al servei, en el desenvolupament dels serveis mínims de recollida 
de residus, les disposicions recollides en l’Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

SEGON.- Las jornades i/o hores del personal adscrit al servei i que resta en el seu domicili a 
disposició de les eventuals necessitats, es comptabilitzaran com a jornades i /o hores de 
serveis prestats, de la mateixa manera, quedaran reflectits als parts diaris per a la seva 
posterior facturació per part de l’Ajuntament.
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TERCER.- Aquest decret entrarà en vigor el dia 16 de març de 2020 i es mantindrà vigent fins 
que no es derogui l’estat d’alarma o canviïn les circumstàncies que el justifiquen.

QUART.- Notificar a l’empresa VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, concessionària 
del servei públic de neteja i recollida de residus del municipi de Vilanova i la Geltrú.

CINQUÈ. Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, 
podeu interposar els següents recursos:

Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, dins el 
termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, 
des de la seva data de publicació.

Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del Contenciós Administratiu 
de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació, 
o en el seu defecte, des de la seva data de publicació.

Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs contenciós administratiu, 
davant els jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a 
comptar des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la seva resolució, si 
aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà de sis mesos, comptats a partir del dia 
següent al què es produís la desestimació presumpta del recurs.

Fin_texto_de_propuesta
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Decret delegació competències núm. 4250

de data 29/07/2019

Segona tinenta d'Alcaldia i 

Regidora delegada de Medi ambient 

i Espai públic
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