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Moció del GM de Fem Masnou per promoure el teletreball i per ajornar, amb 
efectes immediats, la realització de proves i exàmens oficials relacionats amb 
processos selectius 
 

El 16 d’octubre la Generalitat de Catalunya va publicar la Resolució SLT/2546/2020 
per la qual s’adoptaven noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
del brot epidèmic de la pandèmia COVID-19 al territori de Catalunya i per reduir el 
nombre de persones infectades. Aquesta resolució va ser prorrogada fins al 23 de 
novembre, en la major part de mesures per la Resolució SLT/2875/2020 de 12 de 
novembre.  

Les mesures que s’han establert passen pel manteniment de diverses prohibicions que 
afecten tant l’àmbit públic com el privat (congressos, convencions, fires comercials), 
l’eliminació de l’oferta de diverses activitats, les limitacions d’aforament variable 
segons el tipus d’establiment o activitat de què es tracti (culturals, esportives...), la 
suspensió de les activitats de restauració, etc. 

D’entre totes les mesures, també prescriu, amb caràcter de recomanació general, que 
s’evitin desplaçaments no essencials i es romangui en el domicili tant com sigui 
possible, donat que la mobilitat generalitzada, tot i les mesures de seguretat 
recomanades, ajuda a disseminar la infecció, i també que les relacions interpersonals 
s'adaptin a les estratègies sanitàries que s’han dissenyat per contenir l’expansió del 
virus. 

Concretament, la Resolució també estableix diverses mesures que han d‘adoptar els 
titulars dels centres de treball, públics i privats, adaptades a les característiques de 
l’activitat que s’hi desenvolupa, amb especial èmfasi en les mesures de més impacte 
en la mobilitat, com és el cas de la promoció de mesures organitzatives i tècniques 
que permetin limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el 
treball a distància, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé altres tipus de 
mesures quan la mobilitat és imprescindible. 

De fet, el foment del teletreball o del treball a distància ha estat una de les mesures 
que s’han establert des de pràcticament totes les administracions en aquells llocs de 
treball les característiques dels quals ho permeten, com per exemple la majoria de 
serveis de la Diputació de Barcelona, que de manera permanent des del mes de març 
han optat pel teletreball, o nombrosos serveis dels ens locals, entre els quals el nostre, 
d’una forma més intermitent. 

També amb motiu d’aquesta Resolució i atenent al moment epidèmic actual, la 
Generalitat ha trobat convenient ajornar, de forma temporal, bona part de les 
convocatòries i proves relacionades amb els processos selectius per a l’ingrés i accés 
a la funció pública. En el mateix sentit, diverses administracions de tot el territori 
mantenen ajornades fins a nou avís les proves d’oferta pública. 

Totes aquestes mesures de màxima restricció pretenen evitar tant la concentració de 
persones que no conviuen habitualment juntes, durant un temps prolongat, com el 
nivell de la mobilitat que es produeix per accedir-hi en zones properes, atenent al fet 
que cal reduir els desplaçaments fora del domicili i limitar-los en la mesura del 
possible, així com la circulació per les vies d’ús públic, tal com estableix la pròpia 
Resolució, i un cop constatades les dades de seguiment continu de l’evolució del virus 
en el conjunt del territori i del seu impacte en la capacitat del sistema sanitari. 
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Des del Grup Municipal de Fem Masnou qüestionem la suficiència de les mesures de 
control adoptades fins al moment i considerem que és necessari implementar, sense 
demora, mesures més estrictes que afavoreixin la reducció de les interaccions socials 
tant espais oberts com tancats, i la restricció de la mobilitat amb l’objectiu de contribuir 
a la reducció de l’impacte de la pandèmia en el teixit sanitari i assistencial. És de vital 
importància que des de totes les instàncies es contribueixi a limitar els desplaçaments 
als estrictament necessaris i a disminuir igualment la interacció social que hi està 
relacionada, amb especial cura dels col·lectius més vulnerables en el context 
epidèmic. 

Tenint en compte tot l’anterior, proposem al Ple que es prenguin els següents 

 

ACORDS: 

1. Continuar potenciant el teletreball o el treball a distància en tots aquells llocs de 
treball, les característiques dels quals no impliquin necessàriament la seva 
presencialitat. 

 
2. Ajornar temporalment i a partir de l’endemà de l’aprovació de la moció, les 
proves i exàmens oficials que du a terme l’Ajuntament del Masnou, en el marc de les 
convocatòries d’oferta pública en tràmit, amb especial atenció a la convocatòria per a 
la provisió de 5 places d’auxiliar administratiu/va /a laqual hi estan convocades més de 
300 persones), mentre les Resolucions del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya en matèria de mesures per a la contenció del brot epidèmic demanin limitar 
els desplaçaments fora del domicili així com la circulació per les vies d’ús públic.  
 
3. Excloure d’aquest ajornament aquelles convocatòries inajornables en què 
quedi degudament acreditat el caràcter de la seva urgència, atenent a les singularitats 
que puguin correspondre del lloc de treball en relació amb el context actual. 
 
4. Elaborar, abans de la finalització del termini d’ajornament, un document 
informatiu per lliurar a totes les persones que participin en processos selectius, en el 
qual s’informi de les mesures d’higiene i desinfecció que s’han pres en els espais 
destinats a la realització de les proves, així com de les mesures que s’han pres 
relacionades amb la ventilació, aforaments i de distància física interpersonal.  
 
5. Comunicar aquests acords a les seccions sindicals de l’Ajuntament, a la Junta 
de Personal, al Comitè d’Empresa i al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. 
	
	
	 Data	de	Votació:	19	de	novembre	del	2020	

	
Resultat:	REBUTJADA	
	

• þ 	Fem	Masnou,	CUP,	JxCat,	C’S	(	9	vots)	
• ý 	ERC	I	PSC	(12	Vots)	
• ☐ 		
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