
RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Dª. María Ramallo Vázquez

PERSOAL
Expt: 2020-RH345-022

ASUNTO: MEDIDAS DE PREVENCION A ADOPTAR CON MOTIVO DO COVID-19
EXPEDIENTE: RH345-022/2020
A situación xerada pola evolución do coronavirus COVID-19 supuxo a adopción de medidas de 
contención extraordinarias polas autoridades de saúde pública que inclúen, entre outras, o 
peche de centros sociocomunitarios, suspensión de actividade lectiva e extraescolar durante 14 
días, limitación de aforo en espazos abertos e pechados así como protocolo de actuación en 
emprego público. Adicionalmente requírese a adopción doutras medidas que aúnen a 
protección da saúde das empregadas e empregados públicos coa adecuada prestación dos 
servizos públicos.
En cumprimento das medidas extraordinarias polo coronavirus (COVID-19) acordadas pola 
Xunta de Galicia no día de onte (DOGA nº 49 BIS de 12/03/2020), cunha duración inicial de 
14 días (desde o luns 16 de marzo) pero efectivas desde o día de hoxe e de conformidade co 
artigo 21.1.s da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, RESOLVO: 
PRIMEIRO.- Aprobar as instrucións de carácter obrigatorio a adoptar nos centros de traballo 
dependentes do concello de Marín recollidas no Anexo I. En todo caso, poderán acollerse a 
teletraballo:

- O persoal que teña ó seu cargo fillos menores ou maiores dependentes e se vexa afectado 
polo peche de centros educativos ou de maiores.

- O persoal especialmente sensible (empregados con patoloxías concorrentes ou 
enfermidades crónicas, embarazadas, ou con fillos menores de idade ou persoas 
dependentes). 

- O persoal que presente síntomas da enfermidade COVID-19.

SEGUNDO.- Suspensión de todas as actividades municipais de carácter deportivo, cultural, 
lúdico ou educativo (clases da Escola Municipal de Música, actividades deportivas e culturais 
do Centro Social, etc.) así como das autorizacións de uso de locais e espazos municipais por 
asociacións, clubs deportivos ou grupos locais para celebración de actividades culturais, 
deportivas, lúdicas ou socias

TERCEIRO.- Peche ó público de instalacións municipais nas que se produza concentración de 
persoas, tal e como figura ña información dos locais municipais da página web.

CUARTO.- Suspensión do mercadillo. Así mesmo, se pospoñen todas as probas selectivas 
convocadas atendendo as recomendacións das autoridades sanitarias.

QUINTO.- Recomendase facer todos os trámites administrativos co Concello de Marín e coas 
administracións ou diferentes organismos públicos vía telefónica ou telemática, evitando deste 
xeito as aglomeracións en salas de espera e demais. 



2

Así mesmo recomendase só acudir a centros sanitarios/hospitais unicamente se é 
imprescindible e seguir as  indicacións das Autoridades sanitarias a través da páxina oficial do 
SERGAS (telefono de información 900 400 116).
SEXTO.- As medidas adoptadas poderán variar si se producen novas instrucións das 
autoridades sanitarias. 
SEPTIMO.- Dar traslado da presente resolución aos distintos servizos administrativos da 
Corporación e dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre en 
cumprimento do disposto no art. 42 do Real Decreto 2568/86, de 28 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.

ANEXO I
INSTRUCCIÓNS A ADOPTAR NOS CENTROS DE TRABALLO DEPENDENTES DO 
CONCELLO DE MARÍN

PRIMEIRA. Os centros de traballo deben coñecer os protocolos e procedementos de saúde 
pública para poder manter a continuidade da actividade coas garantías suficientes. No 
devandito marco, e en atención ás medidas adoptadas polas autoridades sanitarias, faise 
imprescindible, en aras de garantir a prestación dos servizos públicos, a aprobación da presente 
Resolución con carácter extraordinario.

SEGUNDA. As presentes medidas de carácter organizativo, ditadas ao amparo das 
competencias en materia de función pública, terán o carácter temporal que determinen as 
indicacións das autoridades competentes e adóptanse de conformidade co disposto nos artigos 
47 e 51 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado, aprobado por Real 
Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro.

TERCEIRA. As previsións contempladas na presente Resolución establécense sen prexuízo da 
suxeición de todo o persoal ás necesidades do servizo e da súa disposición, cando se lles 
requira, para a prestación dos servizos públicos encomendados ao concello: 

Primeira. Situación de illamento.
Arbitraranse as medidas necesarias para que o persoal ao servizo da Administración municipal, 
de acordo co establecido pola AXE, que se atope en situación de illamento por motivo do 
COVID-19, continúe percibindo durante o tempo que permaneza na devandita situación o cento 
por cento das súas retribucións.

Segunda. Medidas polo peche de centros educativos ou de maiores.
Para o persoal municipal que teña ao seu cargo menores ou maiores dependentes e se vexa 
afectado o peche de centros educativos ou de maiores, serán de aplicación as seguintes 
medidas, polo tempo que as autoridades competentes determinen e de acordo coas instrucións 
dos seus respectivos órganos de persoal:
a) Flexibilización da xornada laboral sen suxeición aos límites previstos na Resolución de 28 de 
febreiro de 2019, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se ditan instrucións 
sobre xornada e horarios de traballo do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e 
os seus organismos públicos, de aplicación subsidiaria.
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b) No caso de que sexa imprescindible, permitirase a permanencia do persoal no seu domicilio, 
tendo a consideración de deber inescusable de conformidade co disposto no artigo 48 j) do 
texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.
c) No caso de que ambos os proxenitores ou responsables do maior dependente teñan a 
condición de persoal municipal, non poderán gozar destas medidas simultaneamente.
Terceira. Atención ao público.
Nos servizos de atención ao público priorizarase a atención telefónica e telemática. Para o caso 
de atención presencial, estableceranse, se fose necesario, as quendas imprescindibles para 
garantir a prestación do servizo.

Cuarta. Reunións.
Na medida do posible evitaranse as reunións de traballo, dispóndose en todo caso a suspensión 
daquelas que impliquen desprazamentos a outra localidade. Así mesmo fomentarase o uso da 
videoconferencia.

Quinta. Cursos e actividades formativas.
As unidades responsables da organización de cursos e actividades formativas de carácter 
presencial posporán os mesmos, valorándose a utilización de medios telemáticos como 
alternativa, cando iso resulte posible.

Sexta. Probas selectivas.
O órgano convocante de cada proceso selectivo en curso deberá pospor, polo tempo 
imprescindible, a celebración de probas selectivas, especialmente aquelas de concorrencia 
masiva, garantíndose en todo caso a continuidade dos procesos, excepto aqueles relacionados 
coas medidas adoptadas para a contención do COVID-19.

Sétima. Modalidades non presenciais de traballo.
En supostos debidamente xustificados permitirase modalidades non presenciais de traballo, 
previa autorización dos titulares das concellerías delegadas co obxectivo de garantir a 
prestación dos servizos públicos. Naqueles Departamentos que xa teñan implantada dita 
modalidade de prestación do servizo manteranse vixentes as condicións previstas no devandito 
réxime.

Oitava. Efectos.
A presente Resolución producirá efectos desde o momento da súa firma.

Así o dispón a señora Alcaldesa do que eu como Secretaria dou fe, en Marín na data da sinatura 
electrónica.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE


