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Benvolgudes, benvolguts,

Us volem informar que a data d'avui hi ha hagut 11 casos positius d'afecció en el conjunt de la Diputació de Barcelona que estan en tractament i 26 més de possibles,
confinats a casa, a l'espera dels resultats dels tests. L'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la Direcció de serveis de Recursos Humans en fa el seguiment estricte.
Recordeu que davant de qualsevol situació anòmala o dubte convé que us poseu en contacte amb aquesta Oficina. Així mateix, lamentem les pèrdues de familiars de
persones que treballen a la corporació, i a les quals volem fer arribar el nostre condol més sentit.

En un altre ordre de coses, som conscients que han estat moltes les normes que en els darrers dies s'han publicat pels diferents nivells de govern amb una mateixa finalitat;
tractar de limitar la mobilitat de les persones amb l'objecte de minimitzar les possibilitats de contagi per la COVID-19. Aquest escenari de diverses normes que cohabiten al
mateix temps pot generar dubtes respecte de quina és la regulació que resulta d'aplicació als empleats i empleades de la Diputació de Barcelona, els seus organismes
autònoms, la Xarxa Audiovisual Local, SL, la Fundación Democracia y Gobierno Local i de la resta d'ens que formen part del sector públic de la Diputació de Barcelona
(grup DIBA).

El darrer Reial Decret-llei (10/2020 de 29 de març) també preveu altres mesures organitzatives en l'àmbit laboral, com ara el permís retribuït, recuperable i de caràcter
temporal. Aquesta és una mesura, però, que no és d'aplicació als empleats públics de la Diputació de Barcelona compresos dins l'àmbit subjectiu del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).

Convé destacar que és del tot vigent la resolució de la Diputació de Barcelona de 22 de març de 2020, mitjançant el qual la corporació ja adoptà, prèviament a l'aprovació
del referit Reial Decret-llei, les instruccions necessàries per regular la prestació de serveis dels empleats públics amb l'objecte de mantenir el funcionament dels serveis
públics, tot declarant el treball a distància com a modalitat preferent per a la prestació dels serveis.

Així doncs, us volem traslladar l'obligació que, com a Administració Pública i com a empleats públics, ens imposa l'ordenament jurídic de mantenir el funcionament dels
serveis públics que es considerin bàsics o estratègics i, per tant, de garantir la continuïtat del treball en la seva modalitat de no presencial.

Una informació més detallada de la regulació que ens és d'aplicació la trobareu en aquest enllaç.
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