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INSTRUCCIONS INTERNES PER A FER FRONT Al COVID-19
Vist 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, es prenen les següents
determinacions de caràcter intern a l'efecte d'organitzar els serveis i funcions
desenvolupades per aquesta Diputació:
PRIMER.- Crear un Comité de Seguiment i Estratègia del COVID-19 que estarà format
pels següents representants polítics:
• El President, José Martí
• La Vicepresidenta Primera, Patrícia Puerta
• El Diputat Santiago Agustí
• El Diputat Ximo Huguet
• El Diputat Abel Ibáñez
• El Diputat Pau Ferrando

• El Secretari General, Manolo Pesudo
• El Cap de l'Àrea Tècnica, Emilio Monfort
• El Cap del Servei d'Administració i Innovació Pública, Borja Colón
SEGON.- Amb caràcter general i a l'empar de l'article 7 del 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, s'imposa el teletreball per a tots els empleats de
la Diputació, amb caràcter immediat i mentre continuen els efectes previstos en el citat
Reial decret 463/2020.
No obstant l'anterior, aquells caps d'àrea/servei/secció que consideren que determinades
funcions de la seua competència és indispensable que es realitzen amb caràcter
presencial, hauran de comunicar-ho al Comité de Seguiment i Estratègia del COVID-19 al
llarg del dia de hui manant un correu a presidencia@dipcas.es i en aquest cas s'hauran
d'adoptar per part de la Secció de Prevenció de Riscos Laborals de la Diputació les
mesures precises per a respectar les distàncies de seguretat i higiene que recomanen les
autoritats sanitàries.
TERCER.- Tots els empleats de la Diputació hauran de romandre localitzats en tot
moment a través dels seus corresponents caps d'àrea/servei/secció.
QUART.- Per part del Servei d'Assistència als Municipis s'haurà d'estructurar un servei de
suport telefònic i via mail per a informar els Ajuntaments de la província de les
incidències que puguen afectar-los en relació amb crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19.
CINQUÉ.- Totes les dependències administratives de la Diputació de Castelló
romandran tancades mentre dure la vigència de l'Estat d'Alarma, excepte per a la
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I el següent personal de caràcter tècnic:

realització d'aquelles funcions que, de conformitat amb l'apartat segon, paràgraf segon,
els caps d'àrea/servei/secció hagen considerat que siguen prestades amb caràcter
presencial.
SISÉ.- La present Instrucció tindrà efectes immediats des de la seua signatura i els
mateixos es prolongaran mentre duren els efectes del 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.

El president
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Castelló, 16 de març de 2020

