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Noves mesures excepcionals aplicables al personal al servei de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms

Fets
Per decret de la presidència de 15 de maig de 2020 es va aprovar el Pla de
retorn progressiu als centres de treball, el qual estableix les indicacions per tal
garantir la prestació dels serveis de la Corporació en la situació d’
excepcionalitat derivada de la Covid-19.
Aquest pla de contingència pel retorn progressiu als centres de treball de la
Corporació va establir les mesures que serien d’aplicació, sempre i quan la
situació sanitària ho permetés i així s’autoritzés, sense perjudici de les
adequacions que del mateix haguessin de fer-se, en aplicació de les directrius i
instruccions que s’adoptin per part de les autoritats competents o que sigui
necessari portar a terme.
A més a més, la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevenció de riscos
laborals estableix la necessitat d’adaptar-se als nous riscos que es puguin
generar protegir la seguretat i salut dels treballadors i treballadores
Arrel de l’evolució de la pandèmia derivada de la COVID-19, el Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya ha fixat, en data 14 d’octubre de 2020,
unes mesures especials de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria
de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la
salut de la població.
Entre aquestes mesures, i pel que fa a l’àmbit professional i laboral, tenim la de
fomentar en la mesura del possible el teletreball per tal de reduir el contacte
social i els desplaçaments fora del domicili així com fomentar les reunions
telemàtiques.
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Per tot això, i informada la Comissió de Seguiment del Pla de Contingència, en
data 15 d’octubre de 2020, la Diputació considera necessari establir les
següents mesures:
Primera.- Afavorir el teletreball, en la mesura del possible, a totes aquelles
persones que estiguin en disposició de desenvolupar les seves funcions de
forma telemàtica, corresponent a cada àrea determinar les persones que
podran teletreballar i les que per raó del servei necessàriament han de seguir
prestant els seus serveis de forma presencial.
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En tot cas, s’exceptuen de la mesura de teletreball:

a. les persones que presten serveis en els punts d’atenció al ciutadà
(Registre General i Oficines de BASE) així com totes aquelles persones
que intervenen en la tramitació de les convocatòries de subvencions
actualment en curs.
b. les persones que intervenen en els processos selectius hauran d’assistir
presencialment els dies que siguin necessaris pel desenvolupament de
les seves funcions.
c. Les persones que intervenen en la tramitació dels diferents processos
electorals preavisats tant per Diputació de Tarragona com per l’OA BASE,
gestió d’ingressos, els dies que siguin necessaris i així estiguin establerts
en el calendari electoral.

Segona.- Els centres educatius es mantindran operatius d’acord amb les
indicacions, que en cada moment, determini el Departament d’Educació i que
per analogia se’n pugui determinar la seva aplicació als centres educatius de la
Diputació.
Tercera.- Suspendre les activitats formatives externes.
Quart.- Suspendre les llicències per activitats d’interès professional previstes a l’
art. 7 de l’Annex II del Pacte de condicions de personal funcionari i del Conveni
Col·lectiu de personal laboral.
Cinquè.- Disminuir en la mesura del possible les visites de personal extern als
diferents centres de treball de la Diputació així com les sortides de servei.
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Totes aquestes mesures s’aplicaran a partir del dia 16 d’octubre de 2020 i
tenen una durada inicial prevista de 15 dies. Totes elles es podran prorrogar de
forma automàtica mentre la situació de la pandèmia ho faci necessari i així es
determini per les autoritats competents o ho cregui necessari la pròpia
Diputació per tal de garantir la seguretat de tots els seus treballadors i
treballadores i dels usuaris dels serveis.
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Fonaments de dret
Pla de contingència pel retorn progressiu als centres de treball aprovat per
decret de la presidència de data 15 de maig de 2020.
Recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de
data 14 d’octubre de 2020.
Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals
Art. 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

En conseqüència, RESOLC:
Primer.- Establir les següents mesures amb caràcter transitori per tal de frenar
la corba de la pandèmia derivada del COVID-19:
1.- Afavorir el teletreball, en la mesura del possible, a totes aquelles persones
que estiguin en disposició de desenvolupar les seves funcions de forma
telemàtica, corresponent a cada àrea determinar les persones que podran
teletreballar i les que per raó del servei necessàriament han de seguir prestant
els seus serveis de forma presencial.
En tot cas, s’exceptuen de la mesura de teletreball:

a. les persones que presten serveis en els punts d’atenció al ciutadà
(Registre General i Oficines de BASE) així com totes aquelles persones
que intervenen en la tramitació de les convocatòries de subvencions
actualment en curs.
b.
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b. les persones que intervenen en els processos selectius hauran d’assistir
presencialment els dies que siguin necessaris pel desenvolupament de
les seves funcions.
c. Les persones que intervenen en la tramitació dels diferents processos
electorals preavisats tant per Diputació de Tarragona com per l’OA BASE,
gestió d’ingressos, els dies que siguin necessaris i així estiguin establerts
en el calendari electoral.
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2.- Els centres educatius es mantindran operatius d’acord amb les indicacions,
que en cada moment, determini el Departament d’Educació i que per analogia
se’n pugui determinar la seva aplicació als centres educatius de la Diputació.
3.- Suspendre les activitats formatives externes.
4.- Suspendre les llicències per activitats d’interès professional previstes a l’art.
7 de l’Annex II del Pacte de condicions de personal funcionari i del Conveni
Col·lectiu de personal laboral.
5.- Disminuir en la mesura del possible les visites de personal extern als
diferents centres de treball de la Diputació així com les sortides de servei.
Totes aquestes mesures s’aplicaran a partir del dia 16 d’octubre de 2020 i
tenen una durada inicial prevista de 15 dies. Totes elles es podran prorrogar de
forma automàtica mentre la situació de la pandèmia ho faci necessari i així es
determini per les autoritats competents o ho cregui necessari la pròpia
Diputació per tal de garantir la seguretat de tots els seus treballadors i
treballadores i dels usuaris dels serveis.
Segon.- Publicar aquesta resolució a la Intradt.
Tercer.- Traslladar aquesta resolució a tots els membres de la Comissió de
Seguiment del Pla de Contingència i a les diferents Seccions sindicals.

Règim de recursos:
.

La presidenta
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