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Mantenir totes les mesures previstes en el diferents decrets de la
presidència de la Diputació en relació al COVID-19 i acordar la pròrroga de
les mateixes

Fets
1. Per decret de la presidència núm. 2020-0000826, de data 11 de març de
2020, es va aprovar el Pla de Prevenció i contingències davant la possible
pandèmia de Coronavirus COVID-19 de la Diputació de Tarragona, a proposta
del grup de treball, i es van adoptar, entre d’altres, tot un seguit de
recomanacions, mesures i ajornament de determinades activitats i serveis que
presta la Diputació de Tarragona, a partir del dia 11 de març de 2020 i per un
període de 15 dies amb caràcter prorrogable.
2. Per decret de la presidència núm. 2020-0000840, de data 12 de març de
2020, es van adoptar noves mesures que complementaven el punt 4.1. del Pla
de Prevenció i contingències davant la possible pandèmia de Coronavirus
COVID-19 a partir de les dates que per a cada cas s’establien en el decret i fins
el 27 de març inclòs, amb caràcter prorrogable, referides al tancament de tots
els centres d’ensenyament així com el Museu d’Art Modern de la Diputació de
Tarragona. En el mateix decret es va establir un sistema d’organització de
treball.
Al tancament d’aquests centres es va afegir el Palau Bofarull per decret de la
presidència núm. 2020-0000845, de 13 de març de 2020, el Palau Bofarull de
Reus des del 13 al 27 de març.
3. Amb la declaració de l’estat d’alarma decretada pel Govern de l’Estat per RD
463/2020, de 14 de març, per decret de la presidència número 2020-0000881,
de data 15 de març de 2020, es va adoptar una nova regulació de l’organització
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del treball aplicable al personal al servei de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms i en els mateixos termes als seus càrrecs electes i
personal eventual de confiança així com la suspensió de termes i terminis.
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Les mesures incloses en el decret dictat per la Diputació de Tarragona eren
aplicables a partir del dia 16 de març fins el dia 30 de març inclòs, sense
perjudici de la seva possible pròrroga i de les variacions que puguin produir-se.
4. Per part del Govern de l’Estat s’ha determinat i acordat la pròrroga de l’estat
d’alarma fins al proper dia 11 d’abril de 2020 inclòs per la qual cosa és
necessari acordar la pròrroga de les mesures adoptades per la Diputació de
Tarragona en el decret de data 15 de març de 2020 i en els decrets anteriors
en tot allò que no contradiguin el de 15 de març de 2020, fins el proper dia 11 d’
abril de 2020 sense perjudici de la pròrroga automàtica de les mateixes en el
cas que per part del Govern s’acordés una nova pròrroga de l’estat d’alarma.

Fonaments de dret
- L’art. 34.1.i) de la Llei 7/85, de 7 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, estableix, que correspon al president de la Diputació l’exercici de les
accions (...) administratives i la defensa de la Diputació en les matèries de la
seva competència, fins i tot quan les hagués delegat a un altre òrgan, i, en cas
d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest darrer supòsit
donant compte al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva
ratificació.
-Decret de la presidència de la Diputació número 2020-0000881 de data 15 de
març de 2020.
-Decrets de la presidència de la Diputació números 2020-0000826, de data 11
de març de 2020, núm. 2020-0000840, de data 12 de març de 2020, i núm.
2020-0000845, de 13 de març de 2020.
-Acord del Govern de l’Estat de pròrroga de l’estat d’alarma.

En conseqüència, RESOLC:
Mantenir totes les mesures previstes en el diferents decrets enumerats en la
part expositiva i en els termes establerts i acordar la pròrroga de les mateixes
fins el proper dia 11 d’abril de 2020 sense perjudici de la seva pròrroga
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automàtica més enllà d’aquesta data en els termes i condicions que pugui
acordar el Govern de l’Estat.

Règim de recursos:
.
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La presidenta
Noemí Llauradó i Sans
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