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ACORD DE MESURES LABORALS EN RELACIÓ AMB EL TRASLLAT DEL SERVEI DE 
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE LA FINCA TORREFERRUSSA (SANTA PERPÈTUA 

DE LA MOGODA) A L’EDIFICI DEL CARRER DR. ROUX DE BARCELONA 
 
Atès el trasllat del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural del centre de treball situat a la Finca Torreferrussa de Santa Perpetua de 
la Mogoda a l’edifici del carrer Doctor Roux de Barcelona, tenint en compte el canvi de localitat i una 
vegada analitzades les opcions de mobilitat en transport públic respecte ambdós centres de treball.  
 
Atès el que estableix el Decret 77/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la prestació de serveis en la 
modalitat de teletreball per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els 
seus organismes autònoms. 
 
Reunida la Mesa Sectorial de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic de la Generalitat de la 
Catalunya 
 

ACORDA 
 
a) El personal del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural que actualment presta serveis al centre de treball situat a la Finca 
Torreferrussa de Santa Perpetua de la Mogoda, que serà traslladat al centre de treball del carrer 
Doctor Roux de Barcelona, podrà optar per una jornada diària addicional per realitzar en la 
modalitat de teletreball. Concretament podran prestar serveis en modalitat de teletreball per un 
màxim de tres jornades diàries a la setmana, per tal de facilitar la seva adaptació al nou centre de 
treball.  

b) El personal referit en el paràgraf anterior, podrà computar la dedicació horària dels dies en què 
prestin serveis mitjançant la modalitat de teletreball en els mateixos termes que preveu la 
normativa vigent en matèria de jornada i horaris per a la modalitat presencial.  

c) En el marc de l’Acord de la Mesa General de Negociació dels Empleats/ades Públics de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de data 20 d’abril de 2022, en relació amb mesures 
socials, laborals i de flexibilització i i/o conciliació de la vida laboral i familiar, s’analitzaran i es 
realitzaran les accions necessàries per possibilitar la prestació de serveis en la modalitat de 
teletreball mitjançant cotreball, en els departaments de l’Administració de la Generalitat i en 
aquelles seus corporatives de la Generalitat de Catalunya on es disposi d’espais suficients.  

Les mesures contingudes en el present Acord, que haurà de ser ratificat pel Govern, tindran una durada 
màxima de 2 anys improrrogables, a comptar des de la data efectiva del trasllat, la qual serà 
comunicada al personal afectat.   
 
Respecte a tots els altres aspectes no establerts de forma expressa en el present acord, la prestació 
de serveis en la modalitat de teletreball es regeix pels criteris establerts en el Decret 77/2020, de 4 
d'agost, pel qual es regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al servei 
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms. 
 
Aquestes mesures només són d’aplicació al personal actualment adscrit al Servei de Prevenció 
d’Incendis Forestals que presta serveis al centre de treball situat a la Finca Torreferrussa de Santa 
Perpetua de la Mogoda.  
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