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Pla de contingència del departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència amb motiu del coronavirus SARS- cov-2  
 
D’acord amb la Resolució SLT/20/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures 
addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8084A, 
de 13.03.2020), i d’acord amb la Instrucció 3/2020, d’13 de març, 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, aprovada per la Secretaria 
d’Administració i Funció Pública, aquesta Secretaria General té l’obligació d’aprovar el Pla de 
contingència necessari a aplicar pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència per tal de fer-hi constar les adaptacions necessàries de les mesures previstes 
a la Instrucció a les peculiaritats pròpies del departament. Així mateix, també es concreten 
determinades previsions tenint en compte les peculiaritats i la tipologia d’unitats 
departamentals, com són les Delegacions a l’Exterior.  
 
Aquest Pla de contingència serà modificable en tot moment atenent a la variabilitat de la 
situació, del Pla d’Emergències PROCICAT i de les instruccions concretes que puguin aprovar 
els organismes competents en cada cas. 
 
D’acord amb l’exposat i atenent a les competències d’aquesta Secretaria General, aprovo les 
següents mesures incloses en el   
 
Pla de contingència amb motiu del SARS- cov-2:  
 
1.- Mesures organitzatives 
 
1.1 Serveis bàsics o estratègics 
 

Tot el personal adscrit a serveis bàsics o estratègics del departament es pot acollir a la 
modalitat de teletreball, la qual és voluntària.  
 
Tanmateix, aquell personal amb alteració del sistema immunitari o malalties cròniques 
(cardiovasculars, hipertensió, pulmonar, renal, diabetis, entre d’altres), obesitat mòrbida i 
empleades embarassades, se’ls concedirà- prèvia sol·licitud - el permís per deure 
inexcusable de caràcter públic.  
 
Els serveis bàsics o estratègics quedaran recollits a l’Annex d’aquest Pla. 

  
1.2 Formació 

 
D’acord amb el punt 2.2 de la Instrucció 3/2020, queda suspesa tota la formació presencial 
del departament així com l´ús de l’aula de formació virtual. 
 

1.3 Reunions 
 
D’acord amb el punt 2.4 de la Instrucció 3/2020, només es faran les reunions presencials 
amb gent externa al departament estrictament necessàries. En aquest sentit l’ús de 
TEAMS’s serà l’eina principal per dur a terme les reunions de manera virtual. L’Àrea Tic 
estarà disponible per resoldre virtualment i telefònicament qualsevol dubte al respecte.   



 

 
1.4 Atenció al Públic 

 
Es manté el servei de registre a Via Laietana i el de registre de la GAIP a Tapineria així 
com es manté l’atenció al públic a Via Laietana. En tots els casos es respectaran i 
compliran les mesures preventives i de protecció establertes al punt 3 de la Circular. 
 

1.5 Viatges  
 
Es suspenen tots els viatges, inclosos aquells ja autoritzats i contractats si no són 
absolutament imprescindibles.  
 
El personal de les delegacions no podrà viatjar a Catalunya si no és estrictament 
indispensable. En el cas que es valorés positivament aquesta excepció pel Delegat/da, 
aquest haurà de fer constar aquesta situació així com la possibilitat que el treballador/ra 
pugui efectuar el viatge d’acord amb les ordres de les autoritats del país en aquell moment 
i comunicar-ho a la Direcció de Serveis.  
 

1.6 Suspensió d’activitats dels centres de treball 
 
En cas que, per ordre de les autoritats del país corresponent, es tanquin les instal·lacions  
de les Delegacions o bé en cas que les autoritats competents de salut a Catalunya tanquin 
els centres de treball del departament a Catalunya s’atorgarà el permís per deure 
inexcusable de caràcter públic. 
 

1.7 Teletreball  
 
Qualsevol treballador/ra pot sol·licitar el teletreball. Aquest s’atorgarà, amb o sense 
ordinador portàtil, atenent a les necessitats que les seves funcions i tasques puguin 
requerir, i a la disponibilitat d’aquest material per part del departament.  
 
El treballador el sol·licitarà mitjançant correu electrònic al cap de la seva unitat orgànica 
amb còpia al Servei de Recursos Humans.  
 
La Direcció de Serveis comunicarà al treballador amb còpia al cap de la unitat orgànica 
l’atorgament del teletreball de manera indefinida, mentre duri la situació de tancament dels 
centres i sempre que la persona no sol·liciti abans tornar al mode de treball presencial. 
 
El pla de treball i seguiment del compliment dels objectius fixats pel teletreball s’establiran 
pel cap de la unitat orgànica respectiva o la persona que aquest designi en cada cas.  
 

 
2.- Vigència 
 
Aquest Pla de contingència entra en vigor des del moment de la seva signatura i fins a la seva 
derogació o modificació en funció de la situació epidemiològica creada i d’acord amb les 
instruccions de la Secretaria d’Administració i Funció Pública.  
 
El secretari general  
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