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Decret de l'Alcaldia

Núm. 2021026225

Primer.-En data 13 de març de 2020 per resolució de l'alcaldia núm.2020005959 es va
ratificar l'ordre efectuada el 10 de març d'activar el protocol d'actuació en situació de
prealerta del pla de Protecció civil de Girona per emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc i les mesures que es van ordenar. Entre
aquestes mesures n'hi havia les destinades a l'organització del personal municipal.
Segon.-En data 16 de març de 2020 per resolució de l'alcaldia núm.2020005991 es va
activar el nivell d'Emergència 1 del pla de Protecció civil de Girona per emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, i es va modificar la
resolució núm.2020005959 en relació a la reorganització interna del serveis municipals.
Tercer.- En data 22 de maig de 2020 per resolució de l'alcaldia núm.2020007472 es va
aprovar el pla de contingència COVID-19 que regulava el desconfinament del personal
municipal als efectes de la seva reincorporació als diferents llocs de treball. Aquesta
resolució també ratificava la incorporació dels diferents treballadors municipals inclosos en
el nivell I, i ordenava l'aplicació del nivell II.
Quart.- En data 28 de maig de 2020 per resolució de l'alcaldia núm.2020007678 es va
ordenar l'aplicació del nivell III del document aprovat en la resolució núm.2020007472 de
22 de maig de 2020, i per tant, la reincorporació dels diferents treballadors municipals als
seus llocs de treball inclosos dins de l'esmentat nivell, amb efectes del dia 2 de juny de
2020.
Cinquè.- Atès el Decret 63/2020 de 18 de juny, on s'indicava que quedaven sense efecte a
Catalunya les mesures derivades de la declaració de l'estat d'alarma, l'equip de govern de
l'Ajuntament de Girona va planificar la reincorporació progressiva de tot el personal
municipal, amb plenes garanties de seguretat i salut, tant per a la salut dels
treballadors/es, com per a la dels usuaris.
Sisè.-En data 22 de juny de 2020 per resolució de l'alcaldia núm. 2020010421 es va deixar
sense efecte el Pla de Contingència COVID-19 que regulava el desconfinament del
personal municipal, als efectes de la seva reincorporació als diferents llocs de treball.
Setè.-Atès que en data 24 de juliol per resolució d'alcaldia núm. 2020012995 es van
establir les condicions de treball de les persones que es trobaven en situació de
vulnerabilitat a la COVID-19.
Vuitè.-Atès que en data 21 d'octubre de 2020 per resolució de l'alcaldia núm. 2020018641
es va aprovar la pròrroga del sistema de treball en al modalitat de teletreball al 50% (inclòs
el personal vulnerable en el còmput total), així com la regulació del personal en situació de
vulnerabilitat a la COVID-19.
Novè.-Atès que en data 3 de maig de 2021 es va comunicar al personal municipal que es
mantenia fins el 30 de setembre de 2021 la modalitat de teletreball al 50% inclòs el
personal vulnerable.
Desè.- Atès que en data 15 d'octubre de 2021, per resolució d'alcaldia núm. 2021022562,
es va passar del nivell d'Emergència-1 al nivell d'Alerta el Pla de protecció civil municipal.
Onzè.-Vista la Resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre per la qual es prorroguen i
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es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic
de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, on, en el seu punt 5 .1 es diu "Es
recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures per a la
reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i fomentin l'ús del
teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible", i es fa referència a les
mesures de prevenció i higiene que cal seguir adoptant en els centres de treball.
Dotzè.- Vist que, actualment, les autoritats sanitàries europees, incloses les catalanes,
destaquen un augment important de la incidència de la COVID19 sobre la població, fa
necessària la col·laboració general per evitar l'extensió de brot epidèmic.
Tretzè.-Vista la voluntat de l'equip de govern de l'Ajuntament de Girona de portar a terme
una incorporació presencial progressiva de tot el personal municipal, inclòs el col·lectiu de
personal en situació de vulnerabilitat a la COVID-19, i de seguir adoptant totes les mesures
de protecció i de seguretat pel personal treballador de l'Ajuntament.
Catorzè.- Ateses les competències que l'art.21.1 i) i m) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de
Bases de Règim Local atorga a l'Alcaldia de la Corporació municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
DECRETO
Primer.- MANTENIR l'actual situació de teletreball i de treball presencial i establir dos (2)
dies de teletreball a la setmana, amb efectes de l'1 de desembre del 2021, i fins al 31 de
gener de 2022.
En el cas dels llocs de treball de comandament, d'acord amb l'annex adjunt, s'estableix un
(1) dia de teletreball a la setmana, amb efectes de l'1 de desembre de 2021 i fins al 31 de
gener de 2022.
Segon.- MANTENIR les mesures de flexibilització del personal municipal (excepte els
membres del servei de la Policia Municipal) comunicades el dia 3 de maig de 2021, en el
següents termes:
-Dies de vacances: es podran gaudir per dies, sense limitació de dies laborables a gaudir
de forma individual. Es flexibilitzen els criteris de distribució de vacances de l'article 14 de
l'Acord/Conveni. Aquesta mesura serà vigent fins al 15 de gener de 2022.
-Flexibilitat horària: les persones que, d'acord amb l'article 11 de l'Acord/Conveni de
condicions de treball, tinguin al seu càrrec un menor de dotze anys, una persona amb
discapacitat física, psíquica o sensorial, o que hagin de tenir cura directa d'un dels
familiars definits en el primer paràgraf de l'article 17.1.g del mateix text podran distribuir el
seu horari en la franja horària d'entrada i sortida entres les 7:30 i les 21:00 . Aquesta
mesura serà vigent fins al 31 de gener de 2022.
Tercer.- MODIFICAR les Consignes d'actuació generals vigents a la Porta del treball on es
concreten els criteris d'actuació i les mesures de protecció que s'han d'adoptar per garantir
la seguretat i la salut del personal municipal davant la COVID-19, el punt de "l'obligatorietat
d'utilitzar durant tota l'estada en el lloc de treball la mascareta FFP2 (sense vàlvula
exhalació) del personal treballador que no estigui vacunat", per "recomanar la utilització,
durant l'estada en el lloc de treball presencial del personal treballador que no estigui
vacunat, de la mascareta FFP2 (sense vàlvula exhalació)".
Quart.- PUBLICAR, a l'empara de l'art.6.1 a) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
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Transparència, accés a la informació pública i bon govern, la present resolució al portal de
transparència municipal.
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Cinquè.- COMUNICAR aquesta resolució, als caps d'àrea, caps de servei i de secció, als
membres del Comitè de Seguretat i Salut, i als representants sindicals.
Sisè.- PUBLICAR al portal del treballador municipal la present resolució.
Documents incorporats a l'expedient:
AN - llocs de treball de comandament
CSV: L37FS-DTB0D-AYCZT
Així ho mano i signo
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

Traspassat per a la seva signatura en data 26 de novembre de 2021
La validació d'aquest document es realitza mitjançant signatura digital d'acord amb la Política Operativa sobre
la gestió de resolucions digitals dels diferents òrgans de govern, aprovada per la Junta de Govern Local de 16
de juliol de 2021.
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