
 
 
  
RESOLUCIÓ del gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, de 16 de març, per la 
qual s’aprova el Pla de contingència enfront el virus SARS-CoV-2.  
 
 

Vist la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures 

complementàries per a la prevenció i el control de la infecció per SARS-CoV-2 (DOGC núm. 

8084B, de 13.3.2020) disposa en el seu punt 1, lletra a) de l’àmbit del serveis socials que  es 

permet als proveïdors públics i privats del sistema català de serveis socials l'adaptació de les 

condicions funcionals per fer front a les contingències que es produeixin arran de l'emergència 

sanitària provocada per la COVID-19, de forma que es garanteixin les necessitats de les 

persones usuàries amb la diligencia que exigeix la naturalesa del servei. 

 

Vist, 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 (DOGC núm. 8084A, de 

13.3.2020) disposa en el seu punt 1, lletra m), l’obligació de limitar la prestació dels serveis 

públics a aquells estrictament necessaris per garantir el correcte funcionament dels serveis 

bàsics o estratègics i la restricció de la mobilitat del personal al servei de l'Administració de la 

Generalitat i de les entitats del seu sector públic institucional, sens perjudici d’aquella que es 

consideri indispensable per al manteniment dels serveis públics abans esmentats. 

 
Vist 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 estableix que cada departament elaborarà 

un pla de contingència on es concretaran les activitats i serveis públics que es consideren 

bàsics i estratègics. 

 
 
Per tot l’exposat, i en ús de les competències que em són conferides per l’article  número 13 
del Decret 113/2006 de 25 d’abril de constitució del Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
 
 
RESOLC:  
 

1.  Aprovar el Pla de contingència de data 16 de març, que s’addjunta, enfront el virus 
SARS-CoV-2 que es conté en aquesta resolució.  

2. Notificar a les persones treballadores del Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
aquest pla de contingència. 

3. Publicar en la web del Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
 
 
 
 
 
 
Joan Uribe Vilarrodona 
Gerent 
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