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Ajuntament de Tarragona

Assumpte

Actuacions octubre 2020

Unitat
instructora
Exp.

ALCALDIA (01.00)
2020/055

El Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona, eleva a l’Alcalde l’aprovació de la
present resolució:
1.- Antecedents
Tarragona es troba actualment en una situació de risc molt alt de contagi per
COVID-19, en una situació pràcticament similar a la de quasi tots els pobles i ciutats
de Catalunya. Per aquest motiu, i des de l’àmbit competencial propi s’han d’adoptar
totes les mesures necessàries que puguin reduir aquest risc, o efectuar les
recomanacions oportunes pels supòsits en els quals no hi hagi una competència
directa de l’Ajuntament per actuar.
Aquestes mesures afecten d’una forma directa al personal de l’Ajuntament. Però
també pretenen incidir en el comportament de totes aquelles persones que estiguin a
la ciutat, ordenant, planificant o recordant mesures i actuacions.
Amb aquesta actuació s’asseguraria reduir el risc, eliminant possibles contagis, fet del
que se’n beneficiaria tota la ciutat.

2.- Normativa aplicable
Resolució SLT/2325/2020, de 25 de setembre, protocols sectorials tenint en compte
la naturalesa de les activitats, i resta de normativa adoptada per la Generalitat de
Catalunya referent al COVID-19
Competència
És competent per a l’adopció d’aquesta resolució l’Alcalde, d’acord amb el previst a
l’article 21.1.s de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
RESOLC:
PRIMER: Limitar el treball presencial de tot el personal de l’Ajuntament, als següents
supòsits:
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Tasques i serveis que exigeixin o recomanin la presencialitat i no es puguin o
no sigui recomanable exercir mitjançant teletreball.
Persones que no disposin de mitjans personals per poder teletreballar, i fins el
moment en que, si és el cas, es facilitin aquests mitjans per part del servei TIC
de l’Ajuntament.

Els comandaments de cada departament seran responsables d’assegurar aquest límit
a la presencialitat, així com d’avaluar l’exigència o recomanació de la presencialitat.
SEGON: Tot el personal que exerceixi presencialment el seu treball, quan es trobi en
espais tancats, en els quals s’hi inclouen les oficines municipals, hauran de portar
mascareta.
TERCER: Els espais municipals tancats en els quals hi hagi alguna activitat, hauran
d’estar suficientment ventilats. Serà responsabilitat del comandament superior o usuari
de l’espai possibilitar aquesta ventilació, que haurà de ser sovint
QUART: Totes les reunions que es facin a partir d’aquest moment a l’ajuntament de
Tarragona, tant sigui amb personal intern com extern, a les dependències municipals
o fora d’elles, ho seran mitjançant videoconferència.
CINQUÈ: L’Ajuntament de Tarragona iniciarà una campanya destinada a tots els
ciutadans, i als col·lectius més vulnerables en general, per tal de prevenir i potenciar
les mesures personals per evitar o fer front a un contagi de la COVID-19.
SISÈ: Per part de l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona S.A., s’analitzaran
les possibles modificacions del servei en front els hipotètics escenaris de futur
immediat, per assegurar que el transport públic sigui segur, i a més sigui accessible
pels usuaris que més el necessiten. Es recomanarà mitjançant senyalística, que no
s’utilitzi el transport públic a persones majors de 65 anys, excepte que sigui
estrictament necessari.
SETÈ: Es recomana a totes les persones majors de 65 anys que evitin qualsevol,
desplaçament que no sigui imprescindible. En el cas d’activitats destinades a aquest
col·lectiu, hauran de ser vinculades a qüestions de salut i s’hauran de realitzar en
espais a l’aire lliure, o espais públics grans i ventilats.
VUITÈ: Els bancs que formen part del mobiliari urbà, i que se senyalitzin a aquest
efecte, estaran únicament destinats al repòs de les persones de més de 65 anys.
Qualsevol altre ús podrà ser denunciat com a contravenció de la normativa per pal·liar
la COVID-19.
NOVÈ: Es programaran actuacions directes d’informadors municipals als llocs amb
més afluència de gent, o on estigui previst un menor seguiment de les mesures per
evitar el contagi de la COVID-9.
DESÈ: Es recorda a tots els restaurants, bars i comerços la necessitat de respectar
escrupolosament la normativa dictada per fer front a la pandèmia provocada per la
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COVID-19, sobretot les normes referents a aforament, mascareta, neteja i distàncies
entre persones.
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ONZÈ: S’encomana al Patronat Municipal de Turisme de Tarragona que iniciï una
campanya adreçada als usuaris d’establiments turístics de la ciutat sobre les mesures
acordades en cada moment per fer front a la COVID-19
DOTZÈ: A partir del dia 15 d’octubre i fins el dia 1 de novembre, els dos inclosos, se
suspenen totes les activitats públiques i espectacles previstos en els recites de
titularitat municipal, especialment els que s’han previst de desenvolupar al Teatre
Metropol, al Teatre Tarragona, al Camp de Mart i a l’Antiga Audiència
L’Alcalde, que subscriu, RESOL aprovar íntegrament la proposta de resolució que
antecedeix.

Tarragona, a la data i les persones que figuren a la signatura electrònica.
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