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Disposicions generals – Instruccions

INSTRUCCIÓ de la gerència de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, 
de 10 de setembre de 2020, relativa a la prestació de serveis del personal 
adscrit a centres educatius municipals durant el curs 2020/2021.

En us de les facultats atorgades en l'art. 12 dels Estatuts de l'IMEB, aprovats pel Consell 

Plenari en data 14 d'octubre de 2005,

Disposo:

1. Aprovar la Instrucció relativa a la prestació de serveis del personal adscrit a centres 

educatius municipals durant el curs 20/21

2. Registrar la Instrucció relativa a la prestació de serveis del personal adscrit a centres 

educatius municipals durant el curs 20/21 al Registre Municipal d'Instruccions i Circulars 

de l'Ajuntament de Barcelona i publicar-la a la Gaseta Municipal

Barcelona, 10 de setembre de 2020. El gerent de l'Institut Municipal d'Educació, Jordi 

Sánchez Masip.

En data 6 de juliol es va aprovar la Instrucció de la gerent municipal relativa a la 

reincorporació presencial de les persones treballadores de l'Ajuntament de Barcelona en 

l'etapa de represa. L'aplicació d'aquesta instrucció es manté més enllà del 14 de setembre 

segons el comunicat emès per la Gerència de recursos humans i organització de l'Ajuntament, 

de 9 de setembre de 2020.

Aquesta Instrucció, d'acord amb el previst al seu punt segon, no és d'aplicació als membres i 

cossos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i 

Salvament de l'Ajuntament de Barcelona i al personal adscrit a centres docents, que es regirà 

per les seves pròpies instruccions.

Per aquest motiu, la Gerència de l'IMEB considera necessari informar i dictar la present 

instrucció sobre el criteri general a seguir en relació amb les condicions de prestació dels 

serveis per part del personal de l'IMEB adscrit als centres educatius municipals durant el curs 

2020-2021, tot tenint en compte el disposat al Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a 

centres educatius en el marc de la pandèmia de 3 de juliol de 2020.

El Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia de 

3 de juliol de 2020 estableix, per al personal dels centres docents (professorat, personal 

d'atenció educativa i personal d'administració i serveis) el següent:

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre, haurà 

d'avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la COVID-19, en el 

marc de referència vigent a cada moment, i en base a aquest coneixement establir, si 

s'escau, mesures específiques de protecció.
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I també estableix que:

En el cas del personal docent i no docent de l'escola que tingui contacte amb els infants, les 

persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de 

prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte 

amb els infants. Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió 

arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l'obesitat 

mòrbida. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d'especial consideració. Les 

persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals propi 

o extern, de la titularitat.

La present Instrucció es dicta d'acord amb la regulació per la qual s'ordenen els documents 

municipals que incideixen sobre la interpretació i l'aplicació de les normes i de creació del 

Registre Municipal d'Instruccions i Circulars aprovada per la Comissió de Govern en acord de 

15 d'abril de 2015.

1. Objecte i àmbit d'aplicació

Aquesta instrucció té per objecte establir el criteri general relatiu a les condicions de prestació 

dels serveis per part del personal de l'IMEB adscrit a centres educatius municipals durant el 

curs 20/21.

Aquest personal, atès l'horari especial dels centres educatius municipals i les característiques 

del servei, requereix d'una modalitat de prestació de serveis presencial. Per aquest motiu, 

aquest personal continuarà prestant els serveis de forma presencial i es continuarà regint per 

l'establert en l'Acord d'adhesió a l'acord regulador de les condicions de treball comunes dels 

empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona 2017-2020 i annex de condicions específiques 

de treball de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, i resta de normativa específica que 

sigui d'aplicació a aquest personal.

2. Incorporació presencial del personal inclòs en grups vulnerables

El personal que formi part d'algun dels grups vulnerables establerts pel Ministeri de Sanitat, 

sempre i quan disposi de l'informe d'aptitud del servei de vigilància de la salut, prestarà 

serveis de forma presencial al centre educatiu.

3. Mesures per al personal amb persones al seu càrrec

Ateses les característiques del servei educatiu prestat, així com l'existència d'un horari lectiu i 

d'atenció als infants i joves matriculats als centres docents al llarg del calendari escolar, es 

requereix d'una prestació presencial continuada i que doni cobertura a tot l'horari del centre 

cada dia lectiu. Per aquest motiu no resulta possible introduir les mesures de flexibilitat i 

prestació del servei no presencial previstes per a altres llocs de treball de l'Ajuntament de 

Barcelona.

4. Entrada en vigor, publicació i inscripció

Aquesta Instrucció entra en vigor el dia de la seva publicació a la Gaseta Municipal de 

Barcelona, i s'ha d'inscriure en el Registre Municipal d'Instruccions i Circulars.
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