
 
 

 

Pla de Contingència del Consorci de Formació Professional d’Automoció en aplicació de la 

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 de Catalunya amb motiu 

del coronavirus SARS-CoV-2.  

1. Àmbit d’aplicació  

Aquestes instruccions són aplicables al personal del Consorci de Formació Professional 

d’Automoció.  

2. Mesures organitzatives  

2.1. Garantia del manteniment dels serveis bàsics o estratègics  

A) Es consideren bàsics i estratègics els següents serveis del Consorci:  

a) Direcció  

b) Secretari Executiu  

Per aquests serveis estratègics s’habilita la modalitat de teletreball, no comptant les dues persones 

que tenen aquestes funcions amb alteracions del sistema immunitari o malalties cròniques 

(cardiovasculars, hipertensió, pulmonar, renal, diabetis, entre d’altres), obesitat mòrbida, ni 

empleades embarassades, ni  amb fills o filles menors de 16 anys o persones dependents a càrrec.  

En els serveis d’atenció al públic es prioritzarà l’atenció telefònica i digital. 

2.2. Empleats públics no adscrits a la prestació d’activitats i serveis públics bàsics i 

estratègics 

Actualment el Consorci no més té com personal adscrit a la directora i al Secretari Executiu, no 

comptant amb cap altre persona empleada pública. 

2.3 Activitats presencials 

Se suspenen jornades, seminaris i altres activitats de caràcter presencial, així com altres actes i 

presentacions, en els que participa el Consorci de Formació Professional d’Automoció.  

2.4 Reunions  

Quan s’hagin de prestar serveis bàsics o estratègics s’evitaran les reunions de treball de caràcter 

presencial, especialment aquelles que impliquin mobilitat de treballadors i treballadores. Les 

reunions es realitzaran amb les eines i solucions digitals corporatives de la Generalitat.  

En el cas que esdevingui indispensable celebrar reunions presencials, es duran terme aplicant les 

mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries, entre d’altres, s’ha de garantir una 

distància no inferior a 1 metre entre les persones assistents. 

2.5 Viatges de treball i desplaçaments per raó dels serveis  

Es posposen els viatges de treball i els desplaçaments per raó de servei, llevat d’aquells que siguin 

estrictament indispensables per a garantir la correcta prestació dels serveis públics. 



 
 

3. Mesures preventives i de protecció 

Atès que el personal del Consorci prestarà el seu servei mitjançant la modalitat de teletreball no es 

dicten mesures específiques preventives i de protecció. En el cas que fossin necessàries s’aplicaran 

les que determina el Pla de contingència del Departament d’Empresa i Coneixement en el seu punt 

tercer. 

4. Criteris aplicables quan es prestin serveis en la modalitat de teletreball 

4.1 El règim de prestació de serveis en la modalitat de teletreball és voluntari. La sol·licitud de 

teletreball, quan s’escaigui d’acord amb el que s’estableix en aquest Pla, s’ha de comunicar i haurà 

d’autoritzar-se per la direcció.  

4.2. Les persones autoritzades han de registrar la jornada laboral indicant l’hora d’inici i finalització 

de la seva jornada. La distribució horària és lliure i només s’ha de garantir les franges horàries de 

disponibilitat obligatòries per interconnexió i coordinació que es fixin.  

4.3. Les estacions de treball seran les estacions mòbils de que disposa el Consorci que s’autoritza a 

que romanguin en els domicilis particulars el temps necessari mentre duri la modalitat de teletreball. 

El suport a qualsevol necessitat sorgida en l’activitat diària continuarà realitzant-se a través de l’Àrea 

TIC. 

5. Vigència  

5.1. Aquest Pla entra en vigor a partir de la seva signatura i té vigència indefinida fins a la seva 

derogació, revisió o modificació en funció de l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord amb 

les instruccions o directrius de les autoritats.  

5.2. La direcció del Consorci vetllarà pel compliment i actualització del Pla. 

5.2. Aquest Pla s’ha de publicar al web del Consorci de Formació Professional d’Automoció. 
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