RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
21-2020
Atès la situació excepcional provocada per la crisi sanitària en relació al
coronavirus SARS-CoV-2 i per tal d’aplicar mesures de prevenció de riscos
laborals a adoptar, centrades en les actuacions ambientals, organitzatives i
individuals sobre els treballadors i les treballadores d’ARCA, amb l’objectiu
de minimitzar el risc.
Vist el dictamen “Recomanacions per a empreses i persones treballadores
sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per
l’efecte de coronavirus SARS-cov-2” del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, i CCOO, UGT, FOMENT i PIMEC en el marc del Consell de
Relacions Laborals, publicat en data 9 de març i revisable en funció de
l’evolució de la situació, el qual recomana vehicular mesures de flexibilitat
per al personal, com ara el teletreball.
Vista la Instrucció 3/2020, d’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, la
qual preveu mesures de reorganització interna com la prestació de servei en
la modalitat de teletreball.
Vist el Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Atès que l’activitat de l’entitat i de tots els seus treballadors i treballadores
és plenament compatible amb la possibilitat d’instaurar el teletreball.
I vistes les competències que m’han estat atorgades segons els Estatuts
vigents i dels acords adoptats per l’Assemblea General de l’Associació
d’Iniciatives Rurals de Catalunya, reunida en data 12 de desembre de 2019 i
per la Junta Directiva reunida en sessió ordinària el mateix dia a la ciutat de
Barcelona.
RESOLC:

PRIMER.- Aprovar el manteniment de l’activitat de l’entitat a partir de
l’obligació de teletreball per tots els treballadors i treballadores, així com la
de mantenir reunions només en format telemàtic, segons les obligacions que
marquen les autoritats competents.

SEGON.- S’interrompen els terminis per a la tramitació de procediments
administratius fins que finalitzi l’estat d’alarma, segons la disposició
addicional tercera del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
TERCER.- La vigència d’aquestes resolucions serà de 15 dies naturals, a
l’espera de noves instruccions de les autoritats competents en funció de
l’evolució de la situació, podent allargar-se o variar els acords presos.
QUART.- Donar compte de la present resolució en la següent Junta Directiva
ordinària que es celebri i posterior Assemblea General, per tal que es
ratifiqui la seva adjudicació.

Solsona, 16 de març de 2020.
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