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Previsions de retorn a l’activitat presencial  
 

La situació del Covid ha evolucionat negativament durant les últimes setmanes com 

a conseqüència, principalment, de les relacions socials i de la major capacitat de 

contagi de les noves variants. Això ens compromet a tothom a extremar al màxim 

les mesures de prevenció i seguir les indicacions de les autoritats sanitàries. 

Afortunadament, el número de persones vacunades creix dia rere dia i si la situació 

sanitària evoluciona finalment de forma positiva durant l’estiu, les autoritats 

sanitàries, a través del PROCICAT, recomanen als titulars dels centres de treball, 

públics i privats, que adoptin mesures per a la reincorporació presencial als llocs 

de treball.  

A TMB, la major part dels empleats i empleades han mantingut la presència als 

seus llocs de treball per garantir la prestació del servei de transport públic, essencial 

per a la nostra societat, però una part de la plantilla, petita proporcionalment però 

important encara en quant a número de persones, continua teletreballant des del  

mes de març de 2020. 

Sense oblidar que la protecció de la plantilla ha estat un objectiu prioritari de la 

Direcció de TMB des de que es va identificar la pandèmia del Covid-19 y ho seguirà 

sent en tot moment, seguint el mateix criteri que s’està adoptant a les organitzacions 

públiques, l’objectiu de TMB és que a partir del primer de setembre tothom 

treballi a les oficines i centres de l’empresa.  

Les oficines i centres de treball de TMB reuneixen les condicions per mantenir les 

mesures de seguretat necessàries. Caldrà seguir les directrius en quant a 

prevenció que, en cada moment, determini el Comitè de Salut i Seguretat de TMB. 
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En qualsevol cas prestarem especial atenció a l’evolució de les dades de salut 

durant l’estiu per adoptar qualsevol decisió que sigui pertinent en funció de 

l’evolució de la pandèmia. 

Més endavant, la Direcció estudiarà les possibilitats definitives de teletreball, fruit 

d’aquesta experiència i les necessitats de cada servei 
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