INSTRUCCIÓ INTERNA DE LA PRESIDÈNCIA EN RELACIÓ A L’ADOPCIÓ DE
MESURES I DE FUNCIONAMENT A CAUSA DEL COVID-19

Fets
El dia 11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) VA DECLARAR EL
covid-19 com una pandèmia.
El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), centre superior de coordinació
i informació de l’estructura de protecció civil de Catalunya, ha declarat la situació d’alerta.
Ahir, la Generalitat de Catalunya, seguint les instruccions del Departament de Salut i,
com a mesura excepcional per contenir el COVID-19, va prendre la decisió de tancar a
partir d’avui divendres dia 13 de març, tots els centres educatius del país i, per tant, han
quedat suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars.
Igualment, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha establert mesures de
prevenció que impliquen la suspensió temporal de l’activitat dels casals cívics, centres
de dia de gent gran, casals del mar, ludoteques i centres de dia de persones
discapacitades.
El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, per tal que el seu personal pugui conciliar la vida
laboral i familiar el millor possible, estableix un seguit de mesures excepcionals que
s’estan aplicant, també, en d’altres administracions.

Tenint en compte els antecedents i totes les recomanacions que es van
dictant, s’informa al personal de l’adopció de les següents mesures:
En matèria de conciliació de la vida familiar i laboral:


Aprovació de mesures excepcionals de flexibilització horària:
Horari d’entrada i sortida lliure, de 7,30 a 17 hores i recuperació d’hores fins a
31 de desembre (un cop passada l’excepcionalitat caldrà informar a recursos
humans de la planificació, aproximada de recuperació d’hores gaudides,
realitzant-se sempre en períodes mínims d’1h)



Es concedirà la possibilitat de que el personal del CCAE que pugui desenvolupar
la seva tasca laboral per mitjà de teletreball, total o parcial, a partir del dia 16 de
març de 2020.
El teletreball es prioritzarà per aquells tècnics/ques:
Amb fills menors de 12 anys o persones vulnerables i/o depenents al seu càrrec

En el cas que s’opti per aquesta mesura el treballador/a caldrà que ho sol·liciti mitjançant
la presentació de la sol·licitud que es facilita per aquest motiu concret, mitjançant la
plataforma E-tempo, amb el concepte «canvi d’horari» per cadascun dels dies en que
opti per aquesta forma de treball.


Es recomana als/les treballadors/es presencials que fitxin a través de l’ordinador
per la plataforma E-tempo, tot i que, també, es pot fixar per terminal.

En matèria de serveis d’atenció al públic:



En els serveis d’atenció al públic es prioritzarà, sempre que sigui possible, la cita
prèvia, l’atenció telefònica i telemàtica.
Recordar a tot el personal que:

Eviti al màxim els desplaçaments, suspengui reunions i formacions.
Extremi les mesures d’higiene, d’acord amb les recomanacions del departament de
sanitat.

La durada d’aquestes mesures, en principi, serà de 14 dies, però prestarem atenció a les
instruccions del Departament de Salut i a l’evolució de la situació
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