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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL 
DEPARTAMENT D’ACCIÓ EXTERIOR I GOVERN OBERT  
 
Us resumim, tot seguit, la darrera reunió del Comitè de Seguretat i Salut del Departament 
on es va tractar el Pla de contingència per la reincorporació presencial progressiva del 
personal. 
 
La Instrucció 1/2021, de mesures organitzatives, de prevenció i seguretat per a la 
reincorporació als centres de treball del personal de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya amb motiu de l'emergència sanitària per la COVID-19, insta als Departaments 
adequar els seus plans de contingència i reincorporació progressiva.  
 
És per això que els representants del Departament ens lliuren el seu Pla de contingència 
per a la reincorporació presencial progressiva del personal al Departament d’Acció 
Exterior i Govern Obert, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, que serà d'aplicació a 
tot el Departament d'Acció Exterior i Govern Obert i del qual volem destacar les 
característiques següents: 

• La totalitat de la plantilla haurà d'incorporar-se al seu lloc de treball presencialment 
a partir de l'1 de setembre de 2021 

• La modalitat de teletreball podrà realizar-se com a màxim dos dies a la setmana, 
llevat dels empleats públics que tinguin menors de 12 anys, persones depenents o 
amb discapacitat, que es trobin en aïllament preventiu. 

• Hi haurà una revisió del personal vulnerable, però si es té la pauta completa de 
vacunes la reincorporació serà també de dos dies de teletreball i tres de presencial 
com a màxim.  

• En general les mesures de prevenció i seguretat en els edificis pel COVID 19 
seguiran vigents (ús de mascaretes, rentat sovint de mans,distància de seguretat, 
aforaments màxims, ventilació,etc.). 

 
CCOO fem esment de la precipitació i moment de la represa de la reincorporació 
presencial (part de la plantilla de vacances) i també de la situació de la pandèmia, ja que 
en aquest moment la COVID19 està de pujada, amb un perill important de brots. 
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