
 

 

 

MESA DE LAS CORTS VALENCIANES  

 

La Mesa i la Junta de Síndics en la reunió del dia 19 de desembre de 2019 van 

acordar que l'actual període de sessions s'iniciaria el 3 de febrer i conclouria el 3 de juliol 

de 2020. Això no obstant, les circumstàncies extraordinàries de caràcter sanitari que 

afecten tota la comunitat internacional i per tant Espanya i la Comunitat Valenciana 

obliguen a adoptar pels citats òrgans de les Corts totes les mesures que siguen 

necessàries per a evitar la propagació del coronavirus (COVID-19). 

 

L'Organització mundial de la Salut va decretar la situació de pandèmia internacional 

amb data 11 de març de 2020.  

 

La Mesa de les Corts Valencianes, en la reunió celebrada el dia 12 de març de 

2020 va adoptar l'acord número 589/X, aprovant diverses mesures relatives a l'activitat 

parlamentària que estava prevista i establint, amb caràcter excepcional i transitori, diferents 

determinacions relatives a l'accés als edificis de la seu de les Corts i a mesures de neteja 

i desinfecció. Tot això a la vista de les mesures adoptades fins a aqueix moment pel Govern 

d'Espanya i el Consell de la Generalitat per a contindre l'expansió del coronavirus (COVID-

19). 

 

El Govern d'Espanya, mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, ha declarat 

l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 

que afecta tot el territori nacional i la duració del qual és de quinze dies naturals, sense 

perjudici que puga prorrogar-se amb autorització prèvia i expressa del Congrés dels 

Diputats.  

 

L'article 21.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana reconeix a les 

Corts Valencianes una autonomia institucional que és consubstancial a qualsevol 

Parlament com a condició indispensable de la seua independència per al compliment de 

les funcions que té assignades i l'existència mateixa del sistema polític que la Constitució 

dissenya. 

 

A més de tot això, de conformitat amb el que es disposa en l'article 6 del citat reial 

decret, cada Administració conservarà les competències que li atorga la legislació vigent 

en la gestió ordinària dels serveis per a adoptar les mesures que estime necessàries en el 

marc de les ordres directes de l'autoritat competent a l'efecte de l'estat d'alarma i sense 

perjudici del regulat en el mateix respecte a les competències que corresponen als 

ministres ressenyats en el reial decret.  

 

La declaració d'estat d'alarma comporta una important limitació de llibertat de 

circulació a les persones, dirigida a frenar la transmissió del virus. D'altra banda, el grau de 
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propagació del virus a la Comunitat Valenciana genera una situació de risc per a la salut 

dels membres de la Cambra i del personal de les Corts, especialment d'aquelles persones 

que poden ser qualificades com a personal sensible per la seua especial vulnerabilitat als 

més greus efectes del patiment del citat virus. Tot això exigeix l'adopció de mesures 

complementàries de les ja adoptades per la Mesa de les Corts Valencianes mitjançant 

l'acord número 589/X. 

 

D'això és testimoniatge el fet que fins hui un diputat i una diputada d'un grup 

parlamentari de les Corts han sigut declarats positius com a portadors del coronavirus 

(COVID-19) i es troben en règim d'aïllament i tractament mèdic en l'actualitat. 

 

Per això, per a fer compatible les mesures i objectius de l'estat d'alarma que ha 

sigut declarat amb la permanència de la Institució parlamentària i el desenvolupament de 

les seues funcions essencials, que són element indispensable per al funcionament mateix 

del sistema democràtic que la Constitució i l’Estatut d’Autonomia estableixen, la Mesa, atés 

el criteri emés per la Cap del Servei Preventiu Assistencial de Medicina del Treball, en 

sessió no presencial celebrada el 19 de març de 2020, d’acord amb la Junta de Síndics, 

reunida igualment de forma no presencial, ha adoptat, per unanimitat, el següent  

 

ACORD 
 

I. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA  

 

1. Suspendre l'actual període ordinari de sessions de les Corts Valencianes –que 

va ser aprovat mitjançant acord de la Mesa de les Corts i la Junta de Síndics de 19 de 

desembre de 2019– durant la vigència de l'estat d'alarma sense perjudici de la possibilitat 

de modificar les mesures adoptades en aquest acord si les circumstàncies així ho 

aconsellen. Això comporta la suspensió de la tramitació de totes les iniciatives 

parlamentàries, així com la del còmput dels terminis de tramitació previstos en l’RCV, amb 

l'excepció de les que expressament s'indiquen. No decaurà cap de les iniciatives 

parlamentàries presentades. 

 

2. Durant la vigència de l'estat d'alarma la Diputació Permanent vetlarà pels poders 

de la Cambra, de conformitat amb el que estableix l’article 59.1 de l’RCV.  

 

3. Tancar els edificis de les Corts Valencianes, com també de tots els seus serveis 

i instal·lacions durant la vigència de l’estat d’alarma i les possibles pròrrogues, llevat del 

que hi ha disposat en els paràgrafs següents. 

 

4. Només podran accedir a les instal·lacions els membres de la Mesa i la Junta de 

Síndics quan aquests òrgans siguen convocats presencialment i, en cas de convocar-se la 
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Diputació Permanent, els membres d’aquesta. Això no obstant, i a l’efecte de la reunió de 

la Mesa i la Junta de Síndics, sempre que siga possible, s’establiran els mecanismes 

tècnics i tecnològics que permeten la realització d’aquestes reunions de forma no 

presencial. 

 

En cas de convocar-se una reunió de la Diputació Permanent, els mitjans de 

comunicació podran accedir-hi de forma telemàtica. 

 

5. Mentre dure l’estat d’alarma i les circumstàncies que motiven aquest acord, la 

publicitat els textos i documents requerida per algun precepte de l’RCV o per la legislació 

d’aplicació, es realitzarà en el lloc web institucional de les Corts Valencianes 

exclusivament, sense perjudici de la posterior publicació en el Butlletí Oficial de les Corts 

Valencianes. 

 

La vigència dels acords i resolucions serà la que es determine en el text o, si no 

s’hi determina, la data i hora de la publicació en el lloc web. 

  

En tot cas, es publicarà el Diari de Sessions de la Diputació Permanent, si es 

realitzen sessions d’aquest òrgan. 

 

6. Finalitzat l'estat d'alarma i les circumstàncies que motiven el present acord, la 

Mesa, d'acord amb la Junta de Síndics, podrà habilitar el mes de juliol de 2020 per a 

celebrar sessions de ple i de les comissions parlamentàries. 

 

II. PLA DE CONTINGÈNCIA DEL PERSONAL DE LES CORTS VALENCIANES 

 

1. Amb caràcter general, tot el personal funcionari les funcions del qual puguen 

desenvolupar-se a distància, prestarà el servei des del seu domicili en la modalitat de 

treball no presencial. Si per a desenvolupar aquest tipus de treball, alguna persona 

requerira accedir al seu lloc de treball, podrà sol·licitar una autorització expressa del lletrat 

major a tal fi. D'igual manera, el lletrat major pot habilitar l'accés excepcional d’aquells 

funcionaris que hagen d'implementar aplicacions que permeten que altres funcionaris 

puguen desenvolupar el seu treball no presencial. Aquestes habilitacions excepcionals, es 

produiran per al menor nombre de persones i pel menor temps possible, i seran comunicats 

pel lletrat major al cap del Servei de Seguretat. 

 

2. Tot el personal funcionari que realitze funcions que no puguen ser 

desenvolupades mitjançant el treball no presencial haurà de romandre en el seu domicili, 

quedant les seues activitats suspeses temporalment, llevat que s'exercisquen funcions de 

caràcter essencial per al funcionament de la Institució. A aquests efectes, per a tot el 

personal que es trobe en aquesta situació, la permanència domiciliària tindrà la 
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consideració de deure inexcusable de caràcter públic i personal, amb l'excepció del 

personal que preste serveis declarats essencials.  

 

3. En tot cas, es considera personal que presta serveis declarats essencials 

l'estrictament necessari per a la celebració de les sessions de la Diputació Permanent, que 

seria el següent: 

 

- Lletrat major 

- Un/a lletrat/ada  

- Un/a oficial de gestió parlamentària de Secretaria General 

- Un/a oficial de gestió parlamentària de Serveis Jurídics 

- Lletrat amb competències delegades en Afers Parlamentaris 

- Un/a oficial de Gestió Parlamentària d’Afers Parlamentaris 

- Una persona del Departament d'Arxiu 

- Dos tècnics de Registre i So 

- Dues persones del Departament de Manteniment 

- La cap del Servei Preventiu Assistencial de Medicina del Treball 

- 6 uixers 

 

A més, també serà imprescindible la presència del personal de Seguretat i Neteja. 

 

A l'hora de seleccionar el personal que prestarà aquests serveis essencials es 

prescindirà, amb caràcter general i excepte criteri en contra de la persona interessada, 

d'aquelles persones que hagen sigut qualificades com a personal sensible per la cap del 

Servei Preventiu Assistencial de Medicina del Treball. 

 

D'igual manera, si durant aquest període se celebrara més d'una sessió de la 

Diputació Permanent, es procurarà que el personal seleccionat ho siga de manera rotatòria. 

 

4. Igualment, es consideraran serveis essencials els necessaris per a tramitar i 

resoldre la gestió econòmica de les següents despeses: la nòmina; les subvencions 

ordinàries i extraordinàries als grups parlamentaris; els pagaments periòdics a proveïdors 

i els altres que es determinen com a inajornables per la Secretaria General; l’ingrés de les 

cotitzacions i de tributs que no hagen estat ajornats en aplicació del Reial decret llei 7/2020. 

A aquests efectes, queden expressament autoritzats per a accedir a la seu de les Corts i 

fer les tasques que corresponguen, els responsables del Servei d’Afers Econòmics i la 

Intervenció de les Corts, els dels altres Serveis les actuacions dels quals siguen 

necessàries al respecte, així com el personal funcionari que per ells es determine. 

 

Es fa constar, a més, que durant aquest període la fiscalització prèvia se substitueix 

pel control financer posterior. 
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Per una altra part, durant la vigència d’aquest període el reconeixement de triennis 

i progressions de carrera dels funcionaris i de les funcionàries de les Corts Valencianes no 

es considera servei essencial; el reconeixement, liquidació i pagament es farà efectiu, amb 

els abonaments d’endarreriments que pertoquen, quan concloga l’estat d’alarma. 

 

5. La Secretaria General sol·licitarà als diferents centres gestors en matèria de 

contractació la informació necessària per a determinar en quina mesura afecta els 

contractes en vigor aquest acord i perquè analitzen els contractes que, si escau, hauran de 

ser suspesos, els contractes que finalitzaran en aquest període, les pròrrogues que es 

puguen acordar i la possibilitat d’acordar contractacions d’emergència, per a poder assumir 

pagaments quan els contractes actuals s’hagen extingit. Amb l’esmentada informació, la 

Secretaria General comunicarà al Servei d’Afers Econòmics els pagaments que es 

consideren inajornables perquè aquest Servei puga tramitar els pagaments quinzenalment 

o mensualment. En aquest marc, es declara expressament el manteniment dels contractes 

de cafeteria, neteja i seguretat. 

 

6. La permanència física de les persones que realitzen funcions essencials en la 

seu es limitarà al temps imprescindible per a l'acompliment de les tasques que siguen 

necessàries, i es duran a terme sempre amb garantia de la seua seguretat. 

 

7. Tot el personal funcionari romandrà localitzable, atendrà el telèfon i el correu 

electrònic, en el seu cas, dins de l'horari de treball habitual, i hauran de reincorporar-se als 

seus llocs de treball presencials si així es requereix per necessitats excepcionals del servei.  

 

A aquest efecte, es procurarà elaborar per la Secretaria General un llistat del 

personal de les Corts que incorpore un número de telèfon de contacte i una adreça de 

correu electrònic, així com l'establiment del desviament general dels telèfons fixos als 

mòbils personals a tot el personal funcionari.  

 

8. Qualsevol qüestió que no puga posposar-se, no puga solucionar-se de manera 

remota o requerisca de tramitació o decisió posterior serà comunicada al lletrat major a 

l'efecte de l'adopció de les mesures que procedisquen. 

 

9. Durant aquest període no funcionarà el Registre presencial; es podrà dur a terme, 

únicament, la presentació telemàtica de documents per mitjà del registre electrònic. Si 

resultara necessari habilitar la presentació presencial de documents en el Registre, el lletrat 

major adoptaria les mesures oportunes. 

 

10. Durant la vigència de l'estat d'alarma i el període posterior que es determine per 

la Mesa de les Corts es deixarà sense efecte l'acord de la Mesa de les Corts sobre 
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establiment d'un sistema provisional de verificació i control documental de compliment de 

l'horari de treball. 

 

11. Durant la vigència de l'estat d'alarma i el període posterior que es determine per 

la Mesa de les Corts se suspendrà el període de formació de les persones que tinguen 

adjudicada una beca per les Corts. El període de duració de la beca es prolongarà en el 

mateix temps que haja sigut suspesa.  

 

12. Durant la vigència de l'estat d'alarma, la cafeteria i el menjador de les Corts 

Valencianes romandran tancats. 

 

III. MESURES EN CAS DE POSITIUS EN CORONAVIRUS (COVID-19) O 

QUARANTENA 

 

1. En el cas que cap treballador o membre de la Cambra fora declarat positiu per 

coronavirus (COVID-19) o haguera de guardar quarantena per prescripció facultativa o 

perquè algun familiar, o alguna persona amb la qual haguera tingut contacte, haja sigut 

declarat positiu, es donarà compte immediatament al lletrat major, al Servei Preventiu 

Assistencial de Medicina del Treball i al Servei de Recursos Humans i Règim Interior i, si 

escau, s'adoptaran les mesures que es determinen pel Servei de Prevenció Alié, per aquest 

Servei Preventiu Assistencial de Medicina del Treball i per les autoritats sanitàries. 

Aqueixes persones hauran de respectar, escrupolosament, els terminis d'aïllament que 

se'ls establisquen. 

 

2. En tot cas, correspon a les autoritats sanitàries, al Servei de Prevenció Alié i al 

Servei Preventiu Assistencial de Medicina del Treball l'avaluació del risc del personal de 

les Corts en relació amb el coronavirus (COVID-19) i la determinació de les actuacions que 

correspon realitzar en cada cas; es podran realitzar, entre altres mesures a adoptar, 

controls de temperatura en els accessos a la seu de les Corts. 

 

3. De conformitat amb el que es disposa en l'article 5 del Reial decret llei 6/2020, 

de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per 

a la protecció de la salut pública, tindran la consideració excepcional com a situació 

assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat 

temporal del sistema de Seguretat Social, els períodes d'aïllament o contagi de les 

persones treballadores com a conseqüència del virus COVID-19.  

 

IV. ALTRES DETERMINACIONS 

 

1. Qualsevol persona autoritzada per a accedir als edificis de la Institució ho farà 

per la porta coneguda com «de l’olivera», sítia en el carrer de la Llibertat. 
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2. El Servei de neteja procedirà a la desinfecció dels espais comuns de la institució 

de conformitat amb el protocol previst. Igualment, netejarà en profunditat aquells despatxos 

i espais als quals hi haja accés durant aquest període, parant especial atenció en els 

elements metàl·lics. 

Palau de les Corts Valencianes 

València, 19 de març de 2020 

 

Enric Morera i Català 

President 

Cristina Cabedo Laborda 

Secretària primera 


