PLA D’ACTUACIÓ DEL PROCICAT PER EMERGÈNCIES ASSOCIADES A MALALTIES TRANSMISSIBLES EMERGENTS D'ALT RISC

3.4.

ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ D'ALTRES ENTITATS INTEGRADORES

3.4.1. PLANS D'EMERGÈNCIA MUNICIPALS
Les actuacions d'un municipi davant d’una emergència associada a una malaltia transmissible
emergent amb potencial alt risc han d’estar coordinades amb el Comitè de Direcció del Pla.
També han d’estar contemplades al seu pla bàsic de protecció civil municipal.
Bàsicament, les funcions dels municipis han d’anar dirigides a garantir la prestació dels
serveis imprescindibles per al funcionament del municipi, tal i com s’han definit aquests
serveis a efectes d’aquest Pla.
Els consells comarcals podran elaborar plans d'assistència i suport (PAS) per als municipis
del seu àmbit territorial per ajudar-los a complir les seves responsabilitats, d'acord amb el
que per reglament es desenvolupi, segons l'article 50 de la Llei 4/1997.

3.4.1.1. RESPONSABILITATS DELS MUNICIPIS
Les responsabilitats del municipi, per tal de mitigar les conseqüències d’una emergència
d’aquestes característiques són:
―

Incorporar al pla de protecció civil municipal les mesures a prendre en cas d’una
emergència d’aquests tipus. Implantar-lo i mantenir-lo operatiu.

―

Determinar els elements especialment vulnerables.

―

Conèixer els mitjans i recursos del municipi.

―

Informar al CECAT de la situació en la qual es troben els serveis imprescindibles per
al funcionament del municipi així com l'estat de prestació dels subministraments
bàsics i d'altres serveis imprescindibles (veure taula check-list del punt 7).

―

Informar la població en general.

―

Organitzar els voluntaris municipals.

El municipi tindrà un Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL), normalment
ubicat al costat del Centre Receptor d'Alarmes Municipal (CRA), en contacte permanent amb
el CECAT.
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3.4.1.2. FUNCIONS BÀSIQUES DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL
Tenint en compte les peculiaritats d’aquestes emergències, el municipi té un paper
fonamental pel que respecta a les funcions pròpies del Grup Logístic dins del seu àmbit
d’actuació. A banda d’això, són funcions bàsiques dels plans de protecció civil municipals:
―

Preveure l'estructura organitzativa i els procediments per a la intervenció en aquest
tipus d’emergències, en coordinació amb els grups d'actuació previstos en aquest Pla.
En aquest sentit caldrà reforçar, sobretot, els serveis socials d’atenció a col·lectius
que presentin al mateix temps factors fisiològics que els configurin com a població
especialment vulnerable des del punt de vista sanitari i que a més, es trobin en una
situació que els faci encara més vulnerable (gent gran que visqui sola, persones en
risc d’exclusió social...).

―

Preveure procediments d'informació i alerta a la població en coordinació amb els
previstos en aquest Pla, parant particular atenció als elements especialment
vulnerables.

―

Determinar les instal·lacions que poden veure afectada la seva activitat. El municipi
ha de vetllar per tal que aquestes instal·lacions disposin d’un pla d’autoprotecció
(PAU) que contempli aquests supòsits i les actuacions internes que caldria fer.

―

Catalogar els mitjans i recursos específics per a la posada en pràctica de les
actuacions previstes.

3.4.1.3. DIRECCIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL
El/la Director/a és l'Alcalde/essa, o persona en qui delegui.
Les funcions bàsiques dels alcaldes en cas d'emergència, “com a autoritat local superior de
protecció civil, sens perjudici de les funcions del Conseller/a d’Interior en cas d'activació d'un
pla autonòmic" es defineixen a l'article 48 de la Llei de Protecció Civil de Catalunya. D'acord
amb aquesta filosofia, les funcions del/de la Director/a del pla de protecció civil municipal
són les següents:
―

Declarar l'activació i la desactivació del Pla.

―

Informar i coordinar-se amb el Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, a
través del CECAT.

―

Exercir la direcció i el comandament superior i la coordinació i inspecció de tots els
serveis i recursos afectes al pla municipal i de les actuacions que es facin, sens
perjudici de les funcions que corresponen al/a la Director/a del Pla autonòmic.

―

Convocar el Comitè d'Emergències municipal.

―

Constituir el CECOPAL i exercir-ne la direcció superior.

―

Dirigir i coordinar en el terme municipal les actuacions adreçades a informar i
protegir la població, en contacte permanent amb el/la Director/a del Pla autonòmic.

―

Requerir l'activació dels plans d'autoprotecció i, si cal, activar-los i desactivar-los
subsidiàriament.

―

Coordinar la integració dels recursos municipals adscrits als grups d'actuació del Pla
autonòmic.

―

Requerir les entitats privades i els particulars per a la prestació de la col·laboració
necessària.

―

Dirigir i coordinar, en general, l'execució de les funcions encomanades al municipi.

34

PLA D’ACTUACIÓ DEL PROCICAT PER EMERGÈNCIES ASSOCIADES A MALALTIES TRANSMISSIBLES EMERGENTS D'ALT RISC

A continuació s’adjunta un checklist per tal de facilitar el seguiment del grau de prestació
dels serveis bàsics municipals.
Caldrà que els municipis avisin al CECAT, quan com a conseqüència de la pandèmia
de la grip nova, es produeixi algun canvi en el nivell d’operativitat tant en nivell
ascendent com descendent.
SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT DEL
MUNICIPI

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Social, Seguretat i Emergències
Centres i recursos socials
Policia Local
Bombers
Protecció Civil Municipal

Subministraments Bàsics i Sanejament
Aigua potable
Neteja i manteniment
Enllumenat públic

Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del Municipi
Transport col·lectiu
civil)

Administració Pública (diferents dels cossos de seguretat i protecció
Llars d'Infants (xarxa pública, si escau)
Serveis Funeraris

Per als serveis que no són responsabilitat del municipi (per exemple, el subministrament
elèctric, d'aliments, etc), aquest haurà d'avisar el CECAT indicant la qualitat o el nivell de
servei prestat i no tant la plantilla disponible atès que no depenen directament del municipi.
SERVEIS IMPRESCINDIBLES PER AL FUNCIONAMENT DEL
MUNICIPI

Nivell
Òptim

Nivell
Serveis
Mínim

Nivell
Crític

Subministraments Bàsics i Sanejament
Aliments
Combustible (també per al transport col·lectiu, gas natural, butà,
propà, gasoil calefacció,...)
Electricitat
Medicaments

Altres Serveis Imprescindibles per al Funcionament del Municipi
Comerç
Finances (xarxa de caixes i bancs)
Llars d'Infants (xarxa privada)
Comunicacions (telefonia, ràdio i televisió, correu,...)
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