Diligència per fer constar que aquest Acord
s'ha aprovat en la sessió del Govern del dia
24 de març de 2020
Per suplència (Decret 46/2020, de 17 de
març; DOGC núm. 8088, de 18.3.2020)
La consellera de la Presidència i portaveu
del Govern
ACORD

GOV/ /2020,de 24 de març, d’atribució temporal de funcions de reforç administratiu i
tècnic en l’àmbit de la salut i de protecció civil i seguretat ciutadana com a
conseqüència de la pandèmia SARS-CoV-2.
La situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 ha obligat a adoptar
diferents mesures per tal de fer front a la situació d’alarma sanitària.
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En el marc del Pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc, aprovat per Acord GOV/30/2010, de
23 de febrer, i revisat per Acord GOV/40/2020, de 3 de març, s’ha activat la fase
d'EMERGÈNCIA-1.
Les Resolucions SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s'adopten mesures
addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 i la Resolució
SLT/720 /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, estableixen nombroses
mesures per mitigar els efectes ascendents de la taxa de transmissibilitat de la
infecció.
Aquestes mesures han tingut una incidència directe en el funcionament ordinari de
l’administració de la Generalitat, en aquest sentit en data 13 de març es va aprovar per
la Secretaria d’Administració i Funció Pública, la Instrucció 3/2020, 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-CoV2.
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Posteriorment, el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, ha
declarat el referit estat d’alarma, i ha comportat l’adopció de mesures per aconseguir la
contenció de la progressió de la malaltia, com ara la limitació temporal a la lliure
circulació.
En aquest context, i d’acord amb la Instrucció 3/2020, de 13 març, s’han adoptat
mesures específiques per als centres de treball de l’Administració de la Generalitat i
els seus organismes autònoms, als efectes de preservar al màxim la salut dels
empleats públics i contribuir decididament a contenir el risc de contagi.
Els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els organismes
autònoms, en compliment de l’esmentada Instrucció 3/2020, de 13 de març, han
elaborat un Pla de Contingència en el qual s’han concretat les activitats i serveis
públics que es consideren bàsics i estratègics als efectes de l’establert al punt 1, lletra
m), de la Resolució SLT/720/2020, 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.
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D’acord amb la Instrucció esmentada, mitjançant els corresponents Plans de
Contingència, aquells empleats públics que no resulten adscrits a la prestació
d’activitats i serveis públics bàsics i estratègics tenen, per expressa disposició de
l’autoritat sanitària, la mobilitat reduïda i, en conseqüència, se’ls ha concedit permisos
per deures inexcusables de caràcter públic a l’empara de l’article 96.1.d) del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública, i normativa laboral concordant. Així mateix, s’han reconegut permisos per
deures inexcusables de caràcter públic als empleats públics que presten serveis en
centres de treball tancats per expressa disposició de l’autoritat sanitària.
La mateixa Instrucció 3/2020, de 13 de març, preveu que per necessitats dels serveis i
amb consentiment dels empleats públics, es pot interrompre temporalment el permís
per deures inexcusables amb la finalitat de prestar serveis de manera ocasional en la
modalitat de teletreball, en funció de les tasques a realitzar i dels mitjans tècnics
disponibles.
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Altrament la situació excepcional descrita, ha comportat una elevada càrrega de treball
per aquells departaments que per raó de les competències que tenen atribuïdes, els
correspon la coordinació, gestió i en el seu cas, adopció de mesures necessàries per
fer front a la crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, concretament els departaments
de Salut i Interior.
Davant l’increment de l’activitat administrativa en l’àmbit de la salut, protecció civil i
seguretat, es fa del tot necessari l’ampliació d'efectius de personal. En conseqüència
cal adoptar mesures urgents per a què aquestes mancances de personal s’atenguin
amb els recursos existents i disponibles dels departaments de l’Administració de la
Generalitat i els seus organismes autònoms.
És per aquest motiu que cal possibilitar l’atribució temporal de funcions en la modalitat
de teletreball en l’àmbit de la salut al personal funcionari que presta serveis en l’àmbit
d’administració i tècnic i al personal laboral de categories equivalents subjecte al VIè
Conveni col·lectiu únic que tenen concedits permisos retribuïts per deures
inexcusables de caràcter públic a l’empara 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.
L’article 73.2 del Text refós de la llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per
Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, estableix que les Administracions
Públiques poden assignar al seu personal funcions, tasques o responsabilitats
diferents a les del seu lloc de treball quan les necessitats del servei ho justifiquin.
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Per tot això, a proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, el
conseller d’Interior i la consellera de Salut, el Govern
Acorda:
—1 Aquest Acord és d’aplicació al personal funcionari i interí amb funcions
d’administració i tècnic, així com al personal laboral de categories equivalents subjecte
al VIè Conveni col·lectiu únic que presta serveis als Departaments de la Generalitat i
als seus organismes autònoms que tenen concedit un permís per deures inexcusables
de caràcter públic a l’empara de la Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures
preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de
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l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV2.
No obstant això, resta exclòs de l’àmbit d’aplicació del present Acord el personal
adscrit al Departament de Salut que desenvolupa funcions sanitàries, de salut pública,
d’inspecció o d’avaluació, el qual se subjecta als criteris organitzatius i de distribució
del Departament de Salut en la matèria objecte del present Acord de Govern.
—2 El personal a què fa referència aquest Acord pot sol·licitar la prestació de serveis
voluntaris en la modalitat de teletreball, mitjançant atribució temporal de funcions, per
atendre les accions organitzades des del Departament de Salut o el Departament
d’Interior, amb motiu de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2.
—3 Les funcions atribuïdes són les pròpies dels cossos i escales d’administració i
tècnic.
Les funcions esmentades s’exerciran a l'empara de l'article 73.2 del Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de l’estatut bàsic de
l’empleat públic i s’iniciaran sense necessitat de resolució expressa.
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—4 El personal ha de disposar d’equip informàtic, sistemes de comunicació i
connectivitat a internet suficients i segurs, de conformitat amb les indicacions i la
informació sobre el teletreball per als treballadors i treballadores de l'Administració de
la Generalitat habilitada pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
en el web http://politiquesdigitals.gencat.cat/teletreball.
En cas que pels serveis a prestar sigui necessari facilitar equips i l’accés a aplicacions
informàtiques per part de l’Administració aquests hauran de ser proveïts pel Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i es canalitzaran a través de les
Àrees TIC dels departaments respectius.
—5 El personal ha de sol·licitar l’atribució temporal de funcions a la Direcció General
de
Funció
Pública
mitjançant
correu
electrònic
a
l’adreça
dgfp.politiquesdigitals@gencat.cat, en el que haurà d’identificar el cos, escala o la
categoria laboral de pertinença, el departament d’adscripció i les funcions habituals
assignades en el lloc de treball que ocupa. La Direcció General de Funció Pública
verificarà que els sol·licitants formen part del personal de l’àmbit d’aplicació a què fa
referència el punt 1 d’aquest acord.
El departament que requereixi l’atribució temporal de funcions, es posarà en contacte
amb els funcionaris i treballadors que hagin sol·licitat per tal de donar-los instruccions i
assignar-los les funcions i tasques.
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L’inici de l’atribució funcional es produeix sense necessitat de resolució expressa ni de
cap requisit addicional, sens perjudici que la formalització documental de l’atribució
temporal de funcions a què fa referència aquest Acord es produeixi amb posterioritat.
—6 En el cas que les mancances de personal de suport administratiu i tècnic en
l’àmbit de la salut o d’interior, no es puguin cobrir mitjançant el procediment anterior
s’habilitarà l’atribució temporal de funcions de caràcter forçós entre el personal
funcionari i laboral que té concedit un permís per deures inexcusables de caràcter
públic. Els efectius necessaris es distribuiran proporcionalment entre els departaments
de la Generalitat, amb inclusió dels seus organismes autònoms administratius.
—7 L’atribució temporal de funcions en la modalitat de teletreball interromp el permís
per deures inexcusables de caràcter públic. En qualsevol cas, l’atribució temporal de
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funcions es deixarà sense efectes si es requereix la prestació de serveis en el lloc de
treball que ocupa en el departament d’origen.
—8 El personal que presti serveis en atribució temporal de funcions en règim de
teletreball percebrà les retribucions pròpies del lloc de treball d’origen i amb càrrec als
crèdits de les unitats directives d’adscripció.
—9 El personal amb dispensa total d’assistència al lloc de treball per l’exercici de
funcions sindicals pot sol·licitar l’atribució temporal de funcions per a la prestació de
serveis bàsics i estratègics en aquells àmbits que es considerin deficitaris.
Els Departaments comunicaran aquesta circumstància a les organitzacions sindicals i
a les persones que compleixin els requisits d’idoneïtat per a la prestació voluntària
d’aquests serveis.
Aquest personal també pot sol·licitar l’atribució temporal de funcions en la modalitat de
teletreball en l’àmbit de la salut o en els propis del departament d’Interior a què fa
referència el present Acord, amb els mateixos termes i condicions.
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En aquests supòsits els alliberaments resten sense efecte durant el període de
prestació de serveis.
—10 S’habilita el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública per a què,
mitjançant Resolució, estengui l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord a qualsevol altre
servei o prestació de caràcter públic que requereixi de reforç tècnic i administratiu amb
motiu de la pandèmia del coronavirus SARS-COV. En aquest supòsit, les referències
als departaments de Salut o Interior que consten en aquest Acord del Govern,
s’entendran fetes al departament que correspongui en atenció al servei o prestació que
es requereixi.
—11 S’autoritza les persones titulars dels Departaments de Polítiques Digitals i
Administració Pública, Interior i Salut a donar les instruccions necessàries per a
l’adequada efectivitat d’aquest Acord.
—12 Disposar la publicació d’aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Barcelona, 24 de març de 2020
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Víctor Cullell i Comellas
Secretari del Govern
Per suplència (Decret 46/2020, de 17 de març; DOGC núm. 8088, de 18.3.2020)
Meritxell Budó Pla
Consellera de la Presidència i portaveu del Govern
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