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Disposicions generals – Instruccions
INSTRUCCIÓ de la gerent municipal, d'1 d'octubre de 2021, per la qual es
modifica el punt 6 de la Instrucció de 7 de juliol de 2021, relativa a la
reincorporació de les persones treballadores de l'Ajuntament de Barcelona
que es troben prestant els seus serveis en la modalitat de treball a distància
i altres mesures laborals de conformitat amb les mesures en matèria de
salut pública establertes a la Resolució SLT/2048/2021, de 30 de juny.

Per Instrucció de la gerent municipal, de 7 de juliol de 2021, publicada a la Gaseta Municipal
del dia 8 de juliol de 2021, es van establir els termes en què, a la vista de la involució de la
pandèmia, les dades de vacunació i de conformitat amb les mesures adoptades per la
Generalitat de Catalunya en la Resolució SLT/2048/2021, de 30 de juny, s'havia de produir la
reincorporació de les persones treballadores de l'Ajuntament de Barcelona.
En concret, es va establir per a aquells serveis susceptibles de ser desenvolupats a distància,
que dos dies a la setmana es prestarien en la modalitat de treball a distància i els tres dies
restants en la modalitat presencial. Així mateix, tots els altres serveis, tasques o activitats
que no es poguessin desenvolupar a distància o quan no es disposés dels mitjans necessaris
s'havien de dur a terme en la modalitat de treball presencial. Així mateix s'establia que quan
els serveis es prestessin en la modalitat presencial, s'havien de garantir les distàncies de
seguretat i les mesures de protecció i prevenció de riscos laborals que corresponguessin.
Entre altres mesures, el punt 6 de la Instrucció preveia que els espais de menjador per a les
persones treballadores es mantenien tancats, si bé es podien fer servir les màquines o serveis
ubicats en aquests espais, tot respectant-se les mesures de prevenció i protecció necessàries.
Pel que fa a les dades relatives a l'evolució de la pandèmia, segons s'indica en la Resolució
SLT/2921/2021, de 29 de setembre, en l'informe del director de l'Agència de Salut Pública de
Catalunya de 29 de setembre de 2021, preceptiu per a l'adopció de les mesures urgents per
fer front al risc de brots de COVID-19, es posa de manifest que la incidència del SARS-CoV-2
continua baixant, i que la transmissió comunitària sostinguda generalitzada, en aquests
moments afecta principalment les franges d'edat dels més joves (0-4, 5-14 anys) i la dels
més grans (=90 anys). Així mateix, les dades d'incidència acumulada (IA) a 7 dies per data
de diagnòstic indiquen que la incidència de casos segueix baixant, amb una taxa de 28,8
casos per 100.000 habitants. Pel que fa en concret a la regió sanitària de Barcelona, presenta
una taxa inferior a 40 casos per 100.000 habitants. Pel que fa a l'Rt de Catalunya, es manté
per sota d'1. Per últim, la cobertura de vacunació a Barcelona ciutat és d'un total de 72,8 %
respecte al total de població, que s'eleva a un 80,8 % en el segment de majors de 16 anys.
A la vista d'aquesta situació, i tenint en compte que, de conformitat amb l'article 13 de
l'Acord de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona, a partir
del dia 1 d'octubre, es torna a treballar en la franja de tarda segons el règim horari que
correspongui, es considera convenient obrir els espais de menjador dels equipaments
municipals per tal que en facin ús les persones treballadores.
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Per tot això, i 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
1. Modificar el punt 6 de la Instrucció de 7 de juliol de 2021, relativa a la reincorporació de
les persones treballadores de l'Ajuntament de Barcelona que es troben prestant els seus
serveis en la modalitat de treball a distància i altres mesures laborals de conformitat amb les
mesures en matèria de salut pública establertes a la Resolució SLT/2048/2021, de 30 de
juny, que passa a tenir el redactat següent:
«6. Espais de menjadors
Els espais de menjador romanen oberts a partir del dia 4 d'octubre de 2021.
Les persones treballadores poden fer ús d'aquests espais garantint les distàncies de seguretat
i les mesures de prevenció i protecció que siguin necessàries, i sense superar l'aforament que
s'indiqui per a cadascun dels equipaments.»
2. Entrada en vigor, publicació i inscripció
Aquesta modificació 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.
3. Règim de recursos
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, 1 d’octubre de 2021. La gerent municipal, Sara Berbel Sánchez.

2
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

