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Disposicions generals – Instruccions

INSTRUCCIÓ de la gerent municipal de 14 de setembre de 2020, relativa a 

l'ajornament de la incorporació presencial de la totalitat de les persones 

treballadores de l'Ajuntament de Barcelona.

Instrucció de la gerent municipal de 14 de setembre de 2020, relativa a l'ajornament de la 

incorporació presencial de la totalitat de les persones treballadores de l'Ajuntament de 

Barcelona.

La Instrucció de la gerent municipal de 6 de juliol de 2020 regula la reincorporació presencial 

de les persones treballadores de l'Ajuntament de Barcelona en l'etapa de represa, establint la 

presencialitat de com a mínim de dos terços de la plantilla fins el 13 de setembre, i la 

reincorporació presencial de la totalitat de la plantilla a partir del 14 de setembre de 2020.

No obstant, actualment l'evolució de la situació epidemiològica s'ha agreujat, la qual cosa ha 

comportat que la Generalitat de Catalunya acordés el reforçament de mesures especials en 

matèria de salut pública mitjançant la resolució SLT/2114/2020, de 31 d'agost, per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al municipi de Barcelona, entre 

altres. La lletra f) de l'apartat 3 d'aquesta Resolució estableix que les persones titulars de 

centres de treball, públics i privats, són responsables d'adoptar mesures per potenciar l'ús del 

teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.

Per tot això, per tal de contenir la propagació de la malaltia i de coadjuvar en la prevenció i 

protecció de les persones treballadores municipals, es considera convenient ajornar el retorn 

presencial de la totalitat de la plantilla i mantenir l'actual model de prestació de treball mixte 

amb una presencialitat de, com a mínim, dos terços de les persones treballadores, així com la 

resta de mesures per a personal de grups vulnerables o amb persones a càrrec.

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,

Resolc

Primer. Ajornar la reincorporació presencial de la totalitat de la plantilla municipal, així com 

l'obligació de reincorporació del personal inclòs en grups vulnerables, fins que la situació 

sanitària derivada de la pandèmia Covid-19 ho faci possible.

Segon. Mantenir la prestació de treball presencial en un mínim de dos terços de la plantilla 

així com mantenir les mesures per al personal amb persones a càrrec previstes en la 

Instrucció de la gerent municipal de 6 de juliol de 2020.
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Tercer. Prorrogar la vigència de la Instrucció de la gerent municipal de 6 de juliol de 2020, 

relativa a la reincorporació presencial de les persones treballadores de l'Ajuntament de 

Barcelona en l'etapa de represa, en els termes previstos en aquesta Instrucció.

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

Barcelona.

S'ha de donar compte d'aquesta Instrucció a l'Alcaldia i a la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció del Consell Municipal.

Aquesta Instrucció s'ha d'Inscriure en el Registre Municipal d'Instruccions i Circulars.

Cinquè. Contra aquesta instrucció es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant 

l'òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la seva 

publicació, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 

Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà 

de la seva publicació.

Barcelona, 14 de setembre de 2020. La gerent municipal, Sara Berbel Sánchez.
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