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Instrucció núm. 1 relativa al Pla de reincorporació als centres de treball del SOC 

La Instrucció 5/2020 estableix que els empleats públics que gaudien d’un permís per deures 

inexcusables de caràcter públic s’han de reincorporar a la prestació de serveis, ja sigui 

presencialment o en la modalitat de teletreball, i s’ha de fer efectiva com a màxim, l’1 de juny 

de 2020.  

El Pla per a la reincorporació progressiva als centres de treball del Servei Públic d’Ocupació 

de Catalunya, té per objecte l’establiment de mesures organitzatives que garanteixin la 

reincorporació presencial als centres de treball i la represa de la totalitat de l’activitat del 

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, preservant la salut del seu personal davant els 

riscos del coronavirus SARS-CoV-2. 

Per altra banda, el punt 4.11 del pla, preveu establir el gaudiment obligatori d’algun període 

de vacances durant els períodes de l’any que es determinin, i el gaudiment esglaonat del 

permís per assumptes personals per evitar la concentració de permisos a final d’any. 

En conseqüència, cal concretar algunes de les mesures indicades en el Pla de 

reincorporació, mitjançant aquesta instrucció addicional. 

 

Situacions específiques per a la reincorporació el dia 1 de juny 

Personal sensible que no estigui valorat:  

Les persones que haurien de prestar serveis presencials però està pendent de l’avaluació 

sol·licitada al Servei de Prevenció de Riscos Laborals, mentre no rebin l’avaluació, podrà 

sol·licitar l’Absència per risc laboral, indicant a l’apartat d’Observacions: “pendent de valorar 

pel Servei de Prevenció”. 

Personal que ha de retornar al centre de treball però no té les mesures de protecció (EPIS) 

Mentre no es disposin de les mesures preventives i de seguretat sol·licitaran Absència per 

risc laboral, i a Observacions indicaran “pendent de mesures de prevenció”. 

 

Com es formalitza el permís de conciliació  

Només està previst en casos previstos en la Instrucció 5/2020. 
 
La persona interessada ha d’enviar un correu a la bústia de recursos humans:  
 
recursos_humans.gestio.soc@gencat.cat 
 
En aquest correu, amb còpia al/a la cap de la seva unitat, haurà d’exposar que necessita el 
permís de conciliació per impossibilitat de realitzar el teletreball, i indicarà el nom complet, 
DNI, centre de treball. Haurà d’annexar:  
 

 Declaració responsable de la persona interessada relativa a què no hi ha cap persona 
que pugui fer-se càrrec dels fills o filles o de les persones dependents. (No hi ha model; 
ha de ser un escrit degudament signat) 

 Volant de convivència (segons padró municipal) 

mailto:recursos_humans.gestio.soc@gencat.cat
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 Carnet o certificat de família monoparental, si és el cas, o certificat de l’empresa o 
organisme en que presten servei les persones adultes que conviuen en el domicili amb 
indicació dels horaris en què presten serveis. 
 

S’haurà de demanar a ATRI com a Permís per deures inexcusables. A l’apartat 
d’Observacions caldrà indicar, segons el cas, “permís de conciliació per fills menors de 12 
anys” o “permís de conciliació per tenir persones a càrrec”. 

Fins que no s’hagi enviat el correu amb tota la documentació, aquest permís no podrà ser 

autoritzat. 

 

Utilització dels equips de protecció 

Prèviament a la incorporació del personal, cal dotar el personal dels equips de protecció 

individual, que seran fonamentalment mascaretes i guants. A més, cal formar el personal en 

la seva utilització. 

Aquesta informació consta a l’Annex 2 del Pla de reincorporació (Document de Mesures del 

Servei de Prevenció).  

Facilitem els enllaços als vídeos explicatius: 

Com rentar-se les mans 

Com posar-se els guants 

Com utilitzar mascareta quirúrgica / EPI 

 

Vacances 

Com a criteri general, el personal del SOC haurà de gaudir de les vacances entre l’1 de juny 

i el 30 de setembre.  

Les unitats hauran de garantir la continuïtat dels serveis en el període de vacances. A 

aquest efecte i d’acord amb el punt 4.11 del Pla de reincorporació, podran establir el 

gaudiment obligatori d’algun període de vacances, dins del període abans indicat, amb el 

vistiplau de la sub-direcció corresponent. 

Únicament per causes excepcionals, prèviament valorades per la sub-direcció corresponent i 

per causes organitzatives justificades, es podran gaudir les vacances fora del període 

determinat. En aquest cas, caldrà fer arribar un informe del/de la sub-director/a al Servei de 

Recursos Humans, a la bústia 

recursos_humans.seguimenthorari.soc@gencat.cat  

L’informe ha de justificar les causes excepcionals per les quals s’autoritzen vacances amb 

data de finalització posterior al 30 de setembre, i sempre dins de l’exercici 2020 . 

El personal adscrit a unitats en centres que romanen tancats en el període de vacances 

haurà de fer coincidir les seves vacances amb el període de tancament. 

 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/habits_dhigiene/rentarse_les_mans/
https://www.youtube.com/watch?v=8RalR51JR7s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be
mailto:recursos_humans.seguimenthorari.soc@gencat.cat
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Assumptes personals 

D’acord amb el punt 4.11 del Pla de reincorporació, les unitats han de vetllar pel gaudiment 

esglaonat del permís per assumptes personals, per evitar la concentració de permisos a final 

d’any. 

Tenint en compte que el gaudiment d’aquest permís està subjecte a les necessitats del 

servei, s’aconsella preveure’ls amb antelació suficient per assegurar que es gaudeixen de 

forma esglaonada dins de cada unitat. Hi haurà la possibilitat de gaudir-los fins al 31 de 

gener de 2021 per afavorir l’esglaonament i garantir en tot moment la continuïtat dels 

serveis. 

 

Hores extres 

No es poden fer hores extres en teletreball, ja que les jornades de teletreball han de ser per 

la jornada establerta de manera general per a cada treballador/a . 

Tal com estableixen els protocols habituals, els excessos horaris que es realitzin 

presencialment només es consideraran als efectes d’hores extres, amb sol·licitud prèvia de 

la sub-direcció corresponent justificativa de la necessitat (que ha de contenir la previsió de 

dates i hores de realització de serveis extraordinaris), degudament autoritzada per la 

directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya abans de realitzar els serveis 

extraordinaris.  

El personal que tingui pendent de gaudir hores extres autoritzades amb anterioritat al mes 

de març de 2020, independentment de la modalitat de treball que realitzi (presencial o 

teletreball) les haurà de gaudir abans del 31 de juliol de 2020.  

 

La directora 

 

 

 

 

 

Servei d’Ocupació Públic de Catalunya 
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