
 
 
  
RESOLUCIÓ del gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona de 19 de juliol de 2020, 
per la qual s’adapten les mesures establertes en el Pla de contingència i reincorporació 
progressiva aprovat en data 07 de juliol de 2020 
 
 
Atès l’apartat 8 del Pla de contingència i reincorporació progressiva del Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona que estableix l’adaptació de les mesures descrites en aquest Pla en virtut 
de l’evolució de la represa i de les instruccions dictades per les autoritats sanitàries i 
institucions públiques amb competència sobre la matèria.  
 
Vist la Resolució de Secretària d’Administració i Funció Pública 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 publicat en data 18 de juliol de 2020 
 
Per tot l’exposat, i en ús de les competències que em són conferides per l’article 13 del Decret 
113/2006 de 25 d’abril de constitució del Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
 
RESOLC:  
 
1. Establir a partir del dilluns 20 de juliol de 2020,  la prestació de serveis en la modalitat 
exclusiva de treball a distància i únicament  realitzar serveis presencials quan, per la naturalesa 
de l’activitat, no és pugui dur a terme en la modalitat de treball a distància.  
 
A aquests efectes, i en relació al centre de treball d’estructura (carrer Bruc), es prestarà serveis 
presencials en l’oficina d’atenció al públic i en el servei d’atenció a joves ex-tutelats i ex-
tutelades i recollida de documentació. 
 
2. Aquestes mesures estaran vigents fins que es dicti nova resolució que modifiqui o deixi 
sense efecte  la 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 publicat en data 18 de juliol de 2020  

 
3. La resta de les condicions establertes en el Pla de contingència i reincorporació progressiva 
aprovat en data 07 de juliol de 2020 continuarà vigent. 
 
4. Notificar a les persones treballadores del Consorci de Serveis Socials de Barcelona aquesta 
resolució.  
 

 
  
 
Joan Uribe Vilarrodona 
Gerent 
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