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Altres anuncis – Personal

RESOLUCIÓ del gerent de Recursos Humans i Organització de 29 de gener 
de 2019, d'aprovació de la Instrucció sobre la regulació de les condicions 
específiques de jornada per raó de reincorporació després d'un període de 
baixa mèdica.

Vist que el Plenari del Consell Municipal, en sessió ordinària de 20 de juliol de 2018 va 

aprovar l’Acord de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de 

Barcelona per al període 2017-2020, i l’Acord de condicions específiques del personal 

funcionari de la Guàrdia Urbana i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament.

Vist que és necessari aprovar una instrucció sobre la regulació de les condicions específiques 

de jornada per raó de reincorporació després d’un període de baixa mèdica.

Vist que la Comissió de Govern, en la seva sessió de 15 d’abril de 2015, va aprovar la 

Regulació per la qual s’ordenen els documents municipals que incideixen sobre la 

interpretació i l’aplicació de les normes i es crea el registre Municipal d’Instruccions i Circulars 

(publicat en el BOP de 30 de juny de 2015).

Vist que l’article 5 de la citada Regulació preveu que l’òrgan competent per aprovar les 

instruccions és el gerent sectorial o funcional si es tracta de la interpretació d’un aspecte 

concret de la norma, sempre que afecti als òrgans i les unitats dependents.

Vist que l’article 6 de la mateixa regulació estableix que els documents municipals es 

publiquen a instància dels òrgans gestors, en la Gaseta Municipal un cop han estat inscrits en 

el Registre Municipal d’Instruccions i Circulars.

Aprovar la Instrucció sobre la regulació de les condicions específiques de jornada per raó de 

reincorporació després d’un període de baixa mèdica.

Registrar la instrucció esmentada al Registre Municipal d’Instruccions i Circulars de 

l’Ajuntament de Barcelona.

Publicar la instrucció esmentada a la Gaseta Municipal.

Barcelona 29 de gener de 2019. El gerent de Recursos Humans i Organització, Javier Pascual 

Gurpegui.
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