Expedient:

8004330008-2020-0003664

Referència:

RLP

Òrgan competent:

President/a

DECRET

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 70AEB0BD15654C078DB2DB8EF3DC4DB0 i data d'emissió 18/03/2020 a les 13:49:38

Suspensió amb caràcter general de les obres en execució de la Diputació
de Tarragona i els seus organismes autònoms i habilitació a tots els
responsables dels contractes i els directors d'obres en execució.

Fets
La malaltia del coronavirus, COVID-19, ha estat declarada per l’Organització
Mundial de la Salut, el passat 30 de gener de 2020, com a una emergència de
salut pública d’abast internacional que feia necessària l’adopció de mesures
orientades a la protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans als efectes de
contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.
El passat 11 de març, l’OMS va declarar el COVID-19 com a pandèmia. Davant
d’aquesta situació, l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya
han dictat tot un seguit de Resolucions i Instruccions que contenen diferents
mesures dirigides a la prevenció i contenció de la pandèmia i en data 13 de
març de 2020 la Presidència de la Generalitat ha sol·licitat al Govern de l’Estat
el confinament de Catalunya com a mesura preventiva.
L'evolució de la situació sanitària ha determinat l'aprovació del Reial Decret 463
/2020 de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
La Diputació de Tarragona ha dut a terme, també, tota una sèrie d’actuacions
per determinar les accions preventives necessàries en relació a aquesta
possible pandèmia i ha establert les accions a realitzar en cas de detecció de
casos entre el personal de la Diputació per tal de garantir unes condicions de
treball segures, la darrera de les quals ha estat l'aprovació del Decret de la
Presidència núm. 2020-000881 de 15 de març de Mesures excepcionals
aplicables a tot el personal al servei de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms així com als seus càrrecs electes i personal eventual de
confiança i s’ha determinat els serveis essencials de la Institució que és
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necessari garantir, resolent suspendre amb caràcter general el treball
presencial de tot el personal de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms a partir del dia 16 de març de 2020.
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Atès la situació d’absoluta excepcionalitat en què ens trobem, el Ministeri de l’
Interior en coordinació amb les mesures adoptades per la resta d’Estats
membres de la unió Europea ha resolt per Ordre INT/239/2020, de 16 de març,
restablir els controls en les fronteres interiors terrestres.
Atès que el Decret esmentat de 15 de març d’aquesta Presidència determina
que “Les circumstàncies excepcionals que motiven aquesta resolució són
suficients per justificar l’adopció de mesures provisionals o l’adopció de
procediments d’urgència, emergència o extraordinaris recollits a la legislació
vigent”.
En compliment de l’obligació com Administració Pública de vetllar per la salut i
benestar de les persones i col·laborar amb les indicacions de les autoritats
sanitàries en prendre tota mesura que ajudi a frenar la propagació del COVID19, s’han d’adoptar les mesures necessàries en tots els contractes en execució
de la Diputació de Tarragona i els seus Organismes Autònoms.

Fonaments de dret
- Reial decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
- Decret de la Presidenta de la Diputació de Tarragona núm. 2020-0000881, de
15 de març de 2020, de Mesures excepcionals aplicables a tot el personal al
servei de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms així com
als seus càrrec selectes i personal eventual de confiança.
- Instrucció 3-2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la
Generalitat amb motiu del coronavirus.
- 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
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donant compte al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva
ratificació.
- Article 62 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Fent ús de la potestat per adoptar mesures d’emergència,
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En conseqüència, RESOLC:
1.- Suspendre amb caràcter general les obres en execució de la Diputació de
Tarragona i els seus organismes autònoms. De forma excepcional, s’
autoritzarà la continuïtat d’aquelles obres públiques que puguin ser
considerades essencials i que la seva suspensió comportaria perjudicis de molt
difícil reparació.
2.- Habilitar tots els responsables dels contractes i els directors d'obres en
execució per tal que adoptin les mesures adients en cada cas amb l’objectiu de
contribuir a la disminució de l'activitat del territori per combatre la propagació
del COVID-19 i evitar els risc derivat d’aquesta suspensió.
3.- Habilitar tots els responsables dels contractes de subministrament i serveis
en execució per tal que adoptin les mesures adients en cada cas amb l’objectiu
de contribuir a la disminució de l'activitat del territori per combatre la propagació
del COVID-19 i evitar els risc que es pugui derivar de la seva execució.
4.- Les mesures adoptades en l’exercici d’aquesta habilitació s’hauran de
comunicar a les respectives unitats de contractació i seran plenament
executives des del moment de la seva adopció, sens perjudici que un cop
s'aixequi l'estat d'alarma s'adoptin les mesures administratives procedents.
5. L’àmbit d’aplicació d’aquesta resolució és la Diputació de Tarragona i els
seus Organismes Autònoms.
6. Comunicar aquesta resolució als caps d’àrea perquè la facin arribar als
responsables dels corresponents contractes.
7. Publicar aquesta resolució al perfil de contractant, a la web i a la seu
electrònica de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
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Recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
publicació en el Perfil de contractant.
De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d’
un mes des del dia següent al de la publicació en el Perfil de contractant,
davant de la presidenta de la Diputació.
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La presidenta
Noemí Llauradó i Sans
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