DECRET DE PRESIDÈNCIA
Fets i antecedents
L’OMS, el dia 30 de gener de 2020, va declarar que la situació en relació amb la
malaltia del coronavirus COVID-19 suposava una emergència de salut pública
d’importància internacional, que exigia l’adopció de mesures orientades a
protegir la seguretat i la salut dels ciutadans, amb la finalitat de contenir la
progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.
El dia 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COVID-19 com a
pandèmia.
La Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, el
mateix dia 11 de març va dictar la instrucció 2/2020, sobre mesures preventives, de
protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.
El dia 12 de març l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Tàrrega va decretar (Resolució
2020/115) activant el Pla de Protecció Civil Municipal en fase d’alerta i es van
acordar un sèrie de mesures en relació a equipaments i serveis municipals.
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, òrgan competent en
matèria de salut de les persones a tot Catalunya, va dictar la resolució
SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures addicionals per a la
prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV-2 (coronavirus).
Els dies 12 i 13 de març es van dictar per l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Tàrrega
instruccions en relació a mesures preventives, organitzatives i laborals de
l’Ajuntament de Tàrrega i EPEL Fira de Teatre pel SARS-CoV-2.
El dissabte dia 14 de març, a última hora de la nit, es va publicar al Butlletí Oficial
de l’Estat el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que afecta
a tot el territori nacional.
Per decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Tàrrega número 2020/119, de data 17
de març de 2020, es van acordar mesures excepcionals adreçades a tots els
membres electes i personal al servei de l’Ajuntament de Tàrrega i EPEL Fira Teatre,
per a limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per al
correcte funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics i restringir la
mobilitat del referit personal, amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de
la infecció de la malaltia coronavirus COVID-19.
Mitjançant el Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat
d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel

COVID-19, va quedar prorrogat l'estat d'alarma fins a les 00:00 hores de el 12 d'abril
de 2020,
El diumenge dia 29 de març, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial
decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït
recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis
essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita
contra el COVID-19.
La Disposició addicional primera d’aquesta norma, habilitava a les entitats locals
per a dictar les instruccions i resolucions que fossin necessàries per a regular la
prestació de serveis dels empleats públics inclosos en l'àmbit d'aplicació de Reial
Decret Legislatiu 5 / 2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, amb l'objecte de mantenir el funcionament
dels serveis públics considerats essencials.
Per aquest motiu, en data 30 de març de 2020, l’Alcaldessa de Tàrrega va acordar
mesures excepcionals d’organització del personal al servei de l’Ajuntament de
Tàrrega i EPEL Fira Teatre, amb l’objectiu de reforçar les mesures que limiten la
mobilitat de les persones, per garantir que els sacrificis i esforços de tot la població
tinguin una major repercussió en la lluita contra el COVID-19, entre les quals, es va
establir l’aplicació d’un permís retribuït recuperable per als empleats/des que no
prestin serveis essencials, pel període del 30 de març al 9 d’abril de 2020.
Paral.lelament, la Presidenta de l’EMD El Talladell va acordar mesures
d’organització del personal al servei de l’EMD El Talladell en desenvolupament i
compliment del Reial Decret Llei 10/2020; la limitació de la prestació dels serveis
públics a aquells que siguin estrictament necessaris per a garantir el funcionament
dels serveis públics bàsics o estratègics (manteniment bàsic, neteja i desinfecció
de carrers) i la suspensió de les obres públiques a l’EMD El Talladell durant el període
de vigència de la declaració d’alarma del 463/2020, sens perjudici de la continuïtat
d’aquells treballs necessaris per mantenir les condicions de seguretat de les
persones, materials i espai públic, amb l’objectiu de combatre la propagació del
COVID-19.
El dia 11 d’abril de 2020, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret
487/2020, de 10 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Real
Decret 463/2020.
La pròrroga establerta en aquest Reial Decret s'estén fins a les 00:00 hores del dia
26 d'abril de 2020, i se sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de
març, i pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat
d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19.

D’acord amb l’article 21.m) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, atribueix als alcaldes i alcaldesses, entre d’altres, la competència
per a adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o
d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i
en els termes establerts a la clàusula 4a. i 5a. (competències legalment
reconegudes) i 17ena. (competències delegades per l’Ajuntament de Tàrrega) del
conveni per al funcionament i el finançament de l’EMD El Talladell,.
RESOLC:
Primer. ACORDAR, l’adaptació de les mesures d’organització del personal al servei
de l’EMD El Talladell en desenvolupament i compliment del Reial decret 487/2020,
de 10 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Real Decret
463/2020, a la situació actual, establint preferentment el treball a distància o no
presencial, amb l’objectiu de donar continuïtat a l’activitat laboral i al
manteniment de les relacions laborals, i al mateix temps, garantint la prestació dels
serveis bàsics o estratègics.
Segon.- ACORDAR que, a partir del 14 d’abril de 2020, els serveis que tenen la
consideració de bàsics o estratègics i que puguin realitzar treball a distància o
teletreball, continuaran prestant el servei mitjançant aquesta modalitat, sota les
directrius dictades per la Presidència, realitzant la seva jornada ordinària de treball:
-Secretaria General, Intervenció, Tresoreria:
El Secretari, interventor, tresorer habilitat
Tercer.- ACORDAR el manteniment de la limitació en la prestació dels serveis
públics a aquells que siguin estrictament necessaris per a garantir el funcionament
dels serveis públics bàsics o estratègics (manteniment bàsic, neteja i desinfecció
de carrers).
Quart.- ACORDAR el manteniment de la suspensió de les obres públiques a l’EMD
El Talladell durant el període de vigència de la pròrroga de l’estat d’alarma segons
preveu el Reial decret 487/2020, fins al proper 26 d’abril de 2020, sens perjudici de
la continuïtat d’aquells treballs necessaris per mantenir les condicions de seguretat
de les persones, materials i espai públic, amb l’objectiu de combatre la
propagació del COVID-19.
Cinqué.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR EL DIA 14 D’ABRIL DE 2020, i tindrà
vigència mentre duri l’estat d’alarma, sempre que la situació sigui similar a l’actual
i sense perjudici de que en qualsevol moment pugui ser susceptible de modificarse o ampliar-se, en relació, en cada cas, amb la situació epidemiològica que
declari l’autoritat competent.
Aquesta resolució no deroga les mesures previstes pel Decret de Presidència de 31
de març de 2020, llevat d’aquells aspectes que la contradiguin o s’hi oposin.

Sisé.- NOTIFICAR aquesta resolució als membres electes de la corporació, així com
publicar-lo a la pàgina web de l’EMD, als efectes legals oportuns.
El mana i signa La Presidenta de la qual cosa com a secretari en dono fe.
El Talladell, 14 d’abril de 2020
MARTA VILARDOSA PUIGGENÉ
La Presidenta
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En dono fe.
JAUME PLA BENET
El secretari interventor habilitat
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