Resolució sobre l’aplicació de mesures al personal de la Generalitat davant el
rebrot de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 a determinats municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els municipis de la comarca de la Noguera i
determinats municipis de la comarca del Segrià.
Atès que el punt 18.2 de la Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures
organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV2, habilita, en els casos de rebrot de la malaltia, la reactivació de les mesures incloses
en Instruccions anteriors de la Secretaria d’Administració i Funció Pública dictades amb
motiu de la pandèmia,
De conformitat amb el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei
18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública i d’adopció de mesures urgents per fer front
al risc de brots de la COVID-19,
Vista la Resolució SLT/1746/2020, de 17 de juliol, per la qual s’adopten mesures
especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 als següents municipis: Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant
Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de
Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixach, Santa Coloma de Gramenet,
Sant Adrià de Besós i Badalona.
Vista la Resolució SLT/1747/2020, de 18 de juliol, per la qual s’adopten mesures
especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 als municipis de la comarca de la Noguera i a determinats municipis de la
comarca del Segrià.
D'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del
PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb
potencial alt risc, en el marc de la legislació sanitària i de salut pública i de protecció civil
i en virtut de les competències normativament atorgades,

RESOLC

1.- Aquesta Resolució s’adreça als Departaments i organismes autònoms de la
Generalitat de Catalunya i afecta al personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació de la
Instrucció 6/2020 que tingui la seva residència habitual o presti serveis en dependències
i centres de treball ubicats en els municipis a què fan referència les Resolucions
SLT/1746/2020, i SLT/1747/2020, de 17 de juliol i de 18 de juliol, respectivament.
Carrer del Foc, 57
Edifici A
08038 Barcelona
Telèfon 93 857 40 00

Així mateix, les mesures previstes han d’inspirar les que resultin d’aplicació al sector
públic adscrit als departaments de la Generalitat.
2.- Al personal a què fa referència el punt 1 li són aplicables les mesures establertes a
la Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de
treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.
3.- El règim de prestació de serveis en la modalitat exclusiva de teletreball té caràcter
preferent i únicament es poden prestar serveis presencials quan, per la naturalesa de
l’activitat, no es puguin dur a terme en la modalitat de teletreball.
4.- El règim de prestació de serveis en la modalitat de teletreball es regeix pel que
disposa el punt 7 de la Instrucció 6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives,
de prevenció i seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.
5.- Aquestes mesures són vigents fins que es dicti una nova resolució que modifiqui o
deixi sense efecte les Resolucions SLT/1746 /2020 i SLT/1747/2020, respectivament.
6.- Les previsions d’aquesta Resolució seran aplicables al personal inclòs dins l’àmbit
d’aplicació de la Instrucció 6/2020 que tingui la seva residència habitual o presti serveis
en dependències i centres de treball ubicats en els territoris afectats per d’altres
resolucions de l’autoritat sanitària dictades en els mateixos termes establerts per
Resolucions SLT/1746/2020 i SLT/1747/2020.
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