
 
 
  
RESOLUCIÓ del gerent del Consorci de Serveis Socials de Barcelona de 07 de juliol de 2020, 
per la qual s’aprova el Pla de contingència i reincorporació progressiva.  
 
 
Vist 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. 
 
Vist el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària 
provocada per la COVID-19 i inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya. 
 
Vist la Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de 
treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal servei de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. 
 
Vist la Instrucció 4/2020, de 7 de maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han 
d’aplicar al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del 
coronavirus SARS-CoV-2, en previsió a la futura reincorporació presencial al lloc de treball 
 
Vist la Guía Pla de Retorn del Servei de Prevenció PREVINTEGRAL per la adopció de les mesures 
de prevenció i protecció davant el nou coronavirus SARS- COV-2  a l'empresa en el moment de 
retorn a l'activitat post pandèmia de coronavirus. 
 
Vist la proposta de Pla de treball pel desenvolupament del Pla estratègic del desconfinament 
per la COVID-19 de la Generalitat de Catalunya, elaborat pel Departament d’Interior i el 
Departament de Salut 
 
Per tot l’exposat, i en ús de les competències que em són conferides per l’article  número 13 
del Decret 113/2006 de 25 d’abril de constitució del Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
 
 
RESOLC:  
 

1. Aprovar el Pla de contingència i reincorporació progressiva de data 07 de juliol de 
2020, que s’adjunta. 

2. Deixar sense efecte el Pla de Contingència i reincorporació progressiva de data 03 de 
juny de 2020.  

3. Notificar a les persones treballadores del Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
aquest pla de contingència.  

 

 
  
 
 
Joan Uribe Vilarrodona 
Gerent 
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