Instrucció sobre flexibilitat horària del personal al servei de l’Administració de
la Generalitat com a conseqüència de l’activació del el Pla d'emergència exterior
del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT), declarat en data 28 de juliol de
2020.

Protecció Civil de la Generalitat ha activat del pla d'emergència exterior del sector
químic de Catalunya (PLASEQCAT) per un incendi iniciat en la planta de reciclatge de
piles de liti al Camí de Cal Ros dels Ocells, 15, de Granollers (Vallès Oriental).
D’acord amb la Instrucció 3/2017 sobre flexibilitat horària del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat, com a conseqüència d’episodis ambientals de
contaminació o d’altres situacions d’emergència derivades de plans de protecció civil,
les absències motivades per l’impediment o afectacions greus en els desplaçaments
al lloc de treball habitual han ser comunicades, amb caràcter immediat i per la via que
es consideri més adient (telèfon, correu electrònic, avís d’un familiar, etc.), al cap de
la unitat en la qual es presten serveis o al superior jeràrquic immediat.
En conseqüència, per al personal que presta serveis en modalitat presencial en els
municipis de Granollers, Lliça d’Amunt i Lliça de Vall o que tenen la residència habitual
en aquests municipis i han de prestar serveis presencials, es consideren justificades
les absències en l’horari de permanència obligada motivades per l’impediment o
afectacions greus en els desplaçaments al lloc de treball durant el període que
romangui activat el Pla PLASEQCAT, i el temps d’absència s’ha de recuperar
preferentment un cop el personal hagi finalitzat la seva jornada diària habitual, en el
termini dels quatre mesos següents a partir de la data de finalització del període en
que el Pla resti activat.
La sol·licitud d’absència i posterior compensació s’han d’enregistrar mitjançant el
portal ATRI.
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