
COMENTARIS  A  LA  PROPOSTA  DE  PROTOCOL  ("Protocol  mitjançant  el  qual
s’estableixen els criteris per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb
caràcter general en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19").
Versió actualitzada el 06/05/2020.

Marcats en vermell, els comentaris realitzats a la versió anterior (30/04/2020) que entenem
que  no s’han tingut en compte en l’actual (06/05/2020), que continuem considerant vàlids i
pertinents.

Prèvia: Volem  manifestar  que  estem  desagradablement  sorpresos  pel  fet  que  aquesta  versió
empitjora  clarament  la  proposta  inicial  en  diversos  aspectes,  alguns dels  quals  són  de  màxima
importància. 

Pàg. 3 (la paginació correspon a la versió en PDF que se’ns ha lliurat el 06/05/2020): Allà on diu
"Aquest fet, però, no pot afectar als serveis que presta la corporació", proposem que digui "Aquest
fet afecta necessàriament als serveis que presta la corporació, si bé cal emprendre les mesures i
disposar els mitjans per a minimitzar aquesta afectació".

Pàg. 3: Es parla del "període comprés entre l’11 de maig i el 31 de desembre de 2020". 

En altres parts del document es fa referència al mes de setembre (no pas desembre) com a termini
de finalització de la fase regulada en aquest protocol. Cal aclarir aquest aspecte.

La confusió sobre els terminis s’amplia amb la remissió que es fa en la pàgina següent al pla del
govern espanyol, que es diu que estableix orientativament el mes de juliol com a data de finalització
del mateix, i que té un cronograma específic (al qual, però, no es fa major referència). Entenem, pel
que es diu més endavant,  a l’apartat  "2.  Vigència de les mesures  proposades"  (pàg. 7),  que el
protocol té data de vigència fins el 31 de desembre, però que s’estableix a efectes pràctics la data
del 14 de setembre com a finalització d’una primera fase, després de la qual es farà una valoració
per part de la CT per a decidir sobre la continuïtat o no del mateix fins el 31-D. Volem confirmació
sobre aquest extrem.

Proposem que es deixi oberta de moment la data d’inici del protocol, atès que ens sembla precipitat,
tenint en compte l’estat actual dels treballs, especialment aquesta darrera versió del protocol, que
s’estableixi per a aquesta el dia 11 de maig, sinó està assegurat per a la mateixa que s’han avaluat
tots els llocs de treball implicats (també els de les empreses externes), s’ha fet la planificació de les
activitats preventives, i s’han desplegat les mesures de protecció adequades per a evitar riscos als
treballadors i treballadores i preservar la seva salut. Si no fos així, ha de quedar clar que no es
forçarà en cap cas el  dia 11 el  retorn presencial  a la feina de cap persona si totes i  cadascuna
d’aquestes mesures no s’han pres.  

Pàg 4: Pel que fa a tota la part nova marcada en groc, que comença dient  "El Protocol que es
proposa,  d’altra  banda,  pren  en  consideració  el  Plan  para  la  transición  hacia  una  nueva
normalidad (en endavant, el Plan)..." 

En realitat,  el  gruix del protocol va ser confegit  abans que es fes públic aquest pla del govern
espanyol, per la qual cosa aquesta presa en consideració és a posteriori. Tota aquesta part nova està
plena de faltes d’ortografia, errates i construccions agramaticals que caldria revisar.



Pàg. 4: Es diu que "Mitjançant el present Protocol s’aprovarà, com a Annex al mateix, el segon Pla
de Contingència de la Diputació de Barcelona el qual estarà integrat pel conjunt dels segons plans
de  contingència  elaborats  per  les  direccions,  gerències,  gabinets,  serveis  i  oficines  de  la
corporació, així com els elaborats pels seus organismes autònoms, la Xarxa Audiovisual Local, SL,
la Fundación Democracia y Gobierno Local i per la resta d’ens que formen part del sector públic
de la Diputació de Barcelona", etc.  

Comentari:  En  la  documentació  rebuda  no  s'inclou  aquest  Annex.  Entenem  que  els  diferents
orgànics estan treballant en l'elaboració d'aquest nou Pla de Contingència, tanmateix, no disposem
de cap informació al respecte, i atès que l'elaboració del protocol i d'aquest pla (que, en realitat,
forma part del protocol) sembla que discorren en paral·lel, ens preocupa que les diferents gerències
puguin  aplicar  als  seus  respectius  plans  de  contingència  criteris  arbitraris  que  no  s'han  posat
prèviament en comú amb la representació social. Entenem que aquest protocol no hauria de ser
aprovat abans no puguem revisar i dir la nostra sobre aquest Pla de Contingència, que forma part del
propi protocol.

També ens preocupa el fet que durant els darrers dies ja hi ha Gerències que han fet tornar a la
feina, de fet, personal d’oficis que no està catalogat dins dels serveis essencials presencials, abans
de l’aprovació d’aquest protocol i de l’execució de les mesures que es preveuen en el mateix. Això
s’ha fet, en algun cas del qual tenim coneixement directe, sense que s’apliquessin les mesures de
protecció que prescriuen les autoritats sanitàries (per exemple, distàncies mínimes entre empleats i
empleades), fet del qual volem deixar constància, així com de la nostra protesta. Volem fer notar
que  les  "necessitats  del  servei"  s'han de  motivar  (és  a  dir,  no poden respondre a  un criteri  de
discrecionalitat),  per  a  no  generar  inseguretat  jurídica  ni  situacions  de  desprotecció  a  les
treballadores i els treballadors. 

Fem notar que amb la documentació rebuda per les Seccions Sindicals tampoc no s’ha inclòs cap
informació referent a aquest Pla de Contingència, malgrat que a la reunió del dilluns passat se’ns va
dir que se’ns enviaria. Aquest punt és rellevant, més tenint en compte que més endavant, a la pàg. 8,
en l’apartat referit a la  "Priorització de les modalitats no presencials de treball" es diu que són
aquests plans de contingència els que hauran de  "determinar, quan sigui estrictament necessari,
l’organització de la presència física dels empleats i empleades que ocupin llocs de treball que es
prestin mitjançant modalitats no presencials de treball".

Pàg. 6: Es diu que "En tot cas, els plans de contingència s’han de sotmetre als principis i criteris
continguts en el present Protocol".

Ens  agradaria  poder  comprovar  aquest  extrem,  cosa  que  no  podem  fer  sense  disposar  de  la
informació sobre els plans de contingència. A banda, no entenem com es pot afirmar que aquests
plans es poden conformar als principis i criteris del protocol, si l’elaboració del mateix discorre en
paral·lel a la dels plans, enlloc de ser-ne previ.

Pàg.  6:  Es diu que  "es  deroga la Instrucció 1/2020,  de 12 de març,  per la  qual  s'estableixen
mesures de caràcter organitzatiu, adreçades al personal de la Diputació de Barcelona", etc.

Demanem que se’ns justifiqui el per què d’aquesta derogació, que no es trobava explicitada en la
versió anterior.

Pàg. 7: Allà on diu "sotmeses a consulta dels delegats de prevenció" considerem que hauria de dir
"sotmeses  a  consulta  prèvia dels  delegats  de prevenció,  en els  termes establerts  per  la  Llei  de
Prevenció de Riscos Laborals".



Pàg. 8: Es diu  “Això no obstant, alguns llocs de treball poden requerir la presència física dels
empleats o empleades que els ocupen, bé sigui de manera permanent o puntual” , afirmació que ja
es feia en la versió anterior, i s’afegeix:  "Els plans de contingència hauran de determinar, quan
sigui estrictament necessari, l’organització de la presència física dels empleats i empleades que
ocupin llocs de treball que es prestin mitjançant modalitats no presencials de treball."

Continuem considerant que manca concreció pel que fa a aquest aspecte particular, a banda del que
ja hem comentat respecte els  plans de contingència,  sobre els  quals no disposem d’informació.
Trobem extremadament ambigua l’expressió  "quan sigui estrictament necessari". Volem tornar a
assenyalar, en tot cas, que les "necessitats de servei" han de ser sempre motivades i conegudes per
l’empleat o empleada concernida, i que qualsevol canvi referit a la seva presencialitat li hauria de
ser  comunicat  (i  motivat)  formalment  per  escrit  i  amb  la  suficient  antelació  (en  cap  cas  per
whatsapp i d’un dia per l’altre, com ha succeït en alguns casos aquestes setmanes). 

Pàg. 8: Es diu el següent: "2.- Així mateix també s’estableix com a modalitat prioritària de treball
la no presencial per als empleats i empleades que tinguin fills menors al seu càrrec o persones
dependents, sempre i quan es mantingui el tancament dels centres educatius i els centres que tenen
cura de les persones dependents. / Si les funcions del lloc de treball que ocupen els empleats i
empleades  descrits  al  paràgraf  anterior  no  són compatibles  amb modalitats  no presencials  de
treball,  se’ls  concedirà  el  permís  regulat  a  l’article  48  j)  TREBEP.  /  Aquesta  mesura  no  és
d’aplicació als empleats i empleades que ocupen llocs de treball declarats essencials".

Entenem  que  això  suposa  un  canvi  de  criteri  respecte  al  contingut  en  la  versió  anterior  del
document, en la qual es deia "als empleats que ocupen aquests llocs de treball els seran d’aplicació
les mesures de conciliació previstes a la Instrucció 1/2020, de 12 de març de 2020..." , Instrucció
que, a més, com hem assenyalat abans, ara es decideix derogar. En relació a aquest punt, tornem a
reiterar el que ja vam dir en el document anterior que us vam fer arribar:  considerem que aquest
permís  hauria  de  ser  incompatible  amb  el  treball,  sigui  presencial  o  des  de  casa  per  mitjans
telemàtics. Considerem que aquest permís hauria de ser concedit amb caràcter general a tothom que
ho sol·liciti i que s’hagi de fer càrrec de fills menors d’edat i/o persones discapacitades o depenents,
i que la Diba no hauria d’entrar en masses comprovacions ni complicacions burocràtiques en relació
al mateix. Això és aplicable també respecte els punts 4 i 5 subsegüents de la pàg. 9.

Volem saber si s’ha previst la possibilitat de gaudi intermitent d’aquest permís retribuït en els casos
de progenitors amb custòdia compartida. No hem trobat especificació d’aquest aspecte al document.

També volem saber perquè ha desaparegut de la versió actual qualsevol referència a la declaració
responsable, i perquè no se’ns ha facilitat el model de la mateixa, tal com vam sol·licitar a la reunió
del dilluns.

En  general,  i  pel  que  fa  al  treball  no  presencial,  fem  notar  que  sembla  que  ha  desaparegut
l’afirmació continguda en la versió anterior sobre la necessitat de "dotar als empleats i empleades
de les eines tecnològiques necessàries". Continuem considerant pertinent el comentari que vam fer,
i respecte el qual seguim sense trobar concreció:

Aquest aspecte és extremadament important. Cal que la Diba posi a disposició, i ho faci el més aviat
possible,  equips  (maquinari  i  programari)  per  a  aquells  empleats  i  empleades  amb  funcions
tècniques que es veuen impossibilitats per treballar actualment des de casa, o que tenen dificultats
per a fer-ho. S'ha detectat en alguns casos la impossibilitat d'accés a la xarxa de la Diba via VPN
(Citrix Gateway) en ordinadors amb sistemes Linux. D'altra banda, hi ha persones que no disposen
a casa del programari que utilitzen al seu ordinador de la feina (bé perquè no disposen de llicència,



o perquè les seves màquines funcionen amb sistemes diferents del MS Windows),  i  que els  és
necessari  per a realitzar el seu treball,  ni tampoc tenen la possibilitat de disposar-ne en l'actual
situació, a menys que la Diba els hi lliuri un ordinador amb el mateix instal·lat. 

També convindria incloure la connexió a internet en els casos que sigui necessari, i preveure la
compensació  del  cost  econòmic  de  la  mateixa  per  a  que  no  l’hagi  d’assumir  el  treballador  o
treballadora.  De fet, i per coherència amb el caràcter prioritari que se li està donant al treball no
presencial, entenem que la Diputació s’hauria de fer càrrec de la despesa corresponent d’internet,
electricitat, i també l’amortització dels equips de la seva propietat que han estat utilitzant fins ara o
els que hagin d’utilitzar properament (si no se’ls faciliten equips), i  que en cap cas pot externalitzar
aquesta despesa en els empleats i empleades (la qual cosa suposa una reducció de sou de facto).

Pàg. 9: Es diu: "Flexibilitzar els horaris d’entrada i sortida per evitar les hores punta del transport
públic i evitar aglomeracions a les entrades als centres de treball, procurant que es puguin produir
entrades i sortides esglaonades". 

Comentari: Ens falta concreció pel que fa a aquesta flexibilització dels horaris d'entrada i sortida.
Vol dir que es podrà entrar i sortir en horaris fora de les franges actualment establertes en els nostres
acords sobre la jornada de treball?

També en relació a això, tornem a insistir en què ha de quedar clar que l’aplicació de mesures de
flexibilització horària tenen caràcter extraordinari per al període de vigència del protocol, sense que
en cap cas modifiquin els acords de jornada de treball i de flexibilitat que tenim actualment a la
Diputació, els quals han de mantenir la seva vigència, com també tot el règim de permisos i, en
general, de condicions de treball, que tenim actualment acordat.

Volem saber també perquè ha desaparegut del document la proposta de  “divisió dels equips de
treball en 2 torns, sempre que sigui possible (...) cada setmana s’alternarien un primer grup que
treballaria dilluns, dimecres i divendres i un segon grup que ho faria dimarts i dijous (...)”  que
apareixia a la  pàg. 12 de la  versió anterior. Nosaltres havíem proposat que es valorés també  la
possibilitat  de treballar setmanes o quinzenes alternes,  en el  cas de gent que hagi de compartir
equips i eines de treball.

També s’ha suprimit en la darrera versió del document la referència que constava, també a la pàg.
12, de la versió anterior segons la qual "quan la prestació del servei no sigui possible per tractar-
se d’equipaments o activitats l’apertura dels quals ha quedat suspesa, els empleats i empleades que
ocupen  aquests  llocs  de  treball  quedaran  eximits  de  la  prestació  de  serveis  en  la  modalitat
presencial".  Volem  saber  els  motius  d’aquesta  supressió,  i  considerem  que  això  s’hauria  de
mantenir. Insistim en què ens manca informació sobre [els] equipaments actualment tancats en els
quals treballa personal de la Diputació. Considerem que la relació dels mateixos s'hauria de fer
constar en el present protocol.

Pàg. 9: Es diu: "S’estableix una presència màxima diària de 7,5 hores per als empleats que tenen
assignades  jornades  de  treball  ordinàries  i  extraordinàries  no  sotmeses  a  torns  (per  exemple,
Ampliat Partit, Plena Dedicació, etc.), mantenint la mínima presència de 4 hores i 30 minuts diària
establerta per a cada empleat/ada i s’eximeix de la presència física la resta d’hores no assolides
presencialment, de manera excepcional." 

Insistim en què s’especifiqui que es computarà, en aquests casos, realitzada, com a temps de treball
efectiu, la jornada completa.



Pàg. 10: Pel que fa a l'establiment de la "jornada intensiva d’estiu a partir del dia 11 de maig i fins
a 30 de setembre",  etc,  entenem que aquesta mesura,  i  així  ha de quedar explicitat,  té caràcter
singular  i  extraordinari,  i  aplicació  únicament  i  exclusiva  durant  aquest  període,  i  en  cap  cas
modifica ni altera la vigència dels nostres acords sobre la jornada de treball. 

Pàg.  10: Pel  que  fa  a  la  suspensió  de  l'ajut  per  menjar,  proposem que  enlloc  de  dir  "fins  al
restabliment de la normalitat", digui "fins a la data anteriorment assenyalada (30 de setembre)". 

D’altra banda, i pel que fa als diners d’aquest ajut: sol·licitem que aquest es destini a compensar
econòmicament al personal presencial d’atenció directa del Respir i de la resta d’orgànics que han
fet  serveis  presencials  durant  tot  aquest  període  d’excepcionalitat.  Reiterem el  nostre  desacord,
manifestat a la darrera reunió, amb la proposta de compensar aquest personal amb el 0,3% de la
massa  salarial  del  fons  addicional  que  tenim  acordat  que  es  destini  a  incrementar  anualment
l’import màxim del  factor anual de productivitat a tota la plantilla. Ens sembla bé que hi hagi una
compensació econòmica per a aquest personal, però no pas que això es faci a costa de vulnerar un
acord de MGN, i en detriment d’altres empleats i empleades. La Diputació hauria d’habilitar una
partida especial, des del nostre punt de vista, per a fer aquest reconeixement econòmic, sense afectar
als drets que tenim actualment regulats, i dins d’aquesta podria incorporar, com a una part de la
mateixa  –via  modificació  de  crèdit--  els  diners  que  s’estalviarà  en  ajuts  per  menjar.  També
sol·licitem que es tingui en consideració, en primera instància per a aquest personal que ha estat en
primera línia, i posteriorment per a la resta del personal, la recuperació del 5% del sou que ens va
ser retallat pel govern espanyol l’any 2010. Suggerim que el Diputat de RRHH i la Presidenta de la
Diba traslladin aquesta demanda als seus correligionaris en l’Executiva del partit polític que ostenta
la  Presidència del  govern espanyol,  entre els  quals  es troba la  Ministra de Política Territorial  i
Administracions Públiques.  

També pel que fa al reconeixement de la gent que ha estat i està en primera línia, i especialment el
personal del Respir: el que gran part d’aquest personal, que es troba entre el més precari de la
Diputació, voldria i agrairia, hi hagi o no hi hagi algun tipus de compensació econòmica, és poder
accedir a la seva estabilitat laboral, havent demostrat sobradament, i més en la present situació, el
seu mèrit i la seva capacitat. En relació a això, que té a veure amb el plantejament que ens va fer
RRHH en les reunions telemàtiques que hem tingut sobre la represa de la Comissió Tècnica dels
PAMO, us enllacem el comunicat que vam fer públic el 20 d’abril: https://bit.ly/2YrKxi0 

Pàg. 11: Es diu que "Per a tot el col·lectiu previst en aquest apartat, de personal que presta serveis
de  caràcter  essencial  amb  caràcter  presencial  s’atorgaran  mesures  extraordinàries  de
flexibilització horària sense subjecció als límits previstos en la normativa vigent a la Diputació de
Barcelona. Aquestes mesures permetran garantir la continuïtat de la prestació del servei alhora
que facilitaran la conciliació de la vida familiar, personal i laboral". 

Comentari: Ens falta concreció sobre aquestes mesures extraordinàries de flexibilització, en què
consistiran, qui les atorgarà en cada cas, i sota quins criteris.

Pàg. 12: Es diu que  "Pel personal que tingui més de 60 anys, el criteri de vulnerabilitat  serà
atorgat d’ofici". 

Entenem, pel que se’ns va dir  a la reunió del dilluns,  que això inclou tot  el  personal que hagi
complert 60 anys, per la qual cosa entenem que el redactat més correcte seria "personal que tingui
60 anys i més", per a evitar qualsevol ambigüitat sobre aquest particular. 

A banda,  no s’especifica  enlloc  com haurà  de  justificar  el  personal  especialment  vulnerable  el
permís de l’art. 48J TREBEP.

https://bit.ly/2YrKxi0


Pàg 12: Es diu que "per la resta de situacions d’especial vulnerabilitat que hagin estat designades
com a efectius que hagin de prestar serveis esporàdics o continus de manera presencial, caldrà
aportar  una  sol·licitud  acompanyada  de  la  documentació  mèdica  acreditativa  al  Servei  de
Prevenció Aliè de Vigilància de la Salut, perquè aquest pugui valorar la consideració d’especial
sensibilitat  de l’empleat.  En tant que el  Servei de Prevenció Aliè de Vigilància de la Salut no
resolgui sobre la vulnerabilitat o no de la persona sol·licitant, aquesta restarà exempta de prestar
serveis presencials a la Corporació". 

Ens manca concreció sobre el procediment de sol·licitud a Vigilància de la Salut i, en general, sobre
tot el circuït (es continua remetent al futur l’elaboració d’"un protocol que reculli els models de
sol·licituds i els circuits de comunicació en aquests casos").  Demanem que sigui el més senzill
possible, que no es compliqui a la gent amb burocràcies innecessàries, i que s'intenti ser el màxim
de  flexible  en  aquest  tema,  tenint  en  compte  la  saturació  actual  del  sistema  de  salut.  També
demanem especial cura amb aquesta informació, ja que està sotmesa a confidencialitat.

Pàg. 14: Es diu que "s’establirà per l’espai personal un sistema de control remot de la jornada de
treball de manera universal per a tots els empleats/ades que puguin treballar mitjançant modalitats
no presencials de treball". 

Ens  sembla  correcte,  si  bé  cal  tenir  en  compte  que  per  a  que es  consideri  que  els  empleats  i
empleades  poden  treballar  mitjançant  modalitats  no  presencials  de  treball  (i,  per  tant,  siguin
susceptibles  de  control  horari)  cal  que  la  Diba  faci  prèviament  el  repartiment  abans  esmentat
d'equips  i  programari  a  tot  aquell  personal  que  ho  hagi  sol·licitat  als  seus  orgànics  perquè
actualment tenen dificultats per a treballar en remot. Cal donar màxima prioritat, segons el nostre
parer, a aquest aspecte, atès que no té cap mena de sentit efectuar un control horari quan no està
assegurat que les persones puguin realitzar efectivament la seva feina perquè la Diba no ha posat els
mitjans tècnics per fer-ho. El mateix s'aplica a la resta de punts d'aquest apartat.  D'altra banda,
considerem que,  pel  que fa  al  control  horari,  caldria  tenir  en compte la  situació de l'empleat  i
l'empleada en termes de conciliació, i més específicament, el fet que tingui fills menors a càrrec a
casa, fet que pot no ser compatible amb un compliment estricte de l'horari i que, en realitat, com ja
hem assenyalat, considerem que hauria de dispensar del treball, si la persona ha sol·licitat el permís
retribuït per deures inexcusables. 

Pàgs. 14-15:  En la part que s’ha afegit amb l’objecte de garantir la desconnexió digital, entenem
que  no  s’hauria  d’incloure  cap  "franja  horària  de  disponibilitat  obligatòria  d’interconnexió  i
coordinació" fora del que és estrictament la jornada de treball de l’empleat o empleada. No entenem
en cap cas que s'estableixi amb caràcter general una franja obligatòria de 9 a 18h, quan abans s’ha
fet referència a la jornada assignada al lloc de treball sense perjudici que el personal adapti el seu
horari per poder conciliar. 

Pàg. 15: Pel que fa a l'apartat "Quant a la salut i la seguretat", ens manca concreció sobre qui, com,
i mitjançant quins procediments garantirà "unes mínimes condicions d’ergonomia i seguretat en el
lloc de treball en quant al mobiliari i equipament disponible per a exercir el treball en remot" . Més
tenint en compte que els domicilis no tenen perquè estar equipats en aquest sentit (i habitualment no
ho estan), ni tenen perquè complir cap dels requisits associats a un lloc de treball. Vol dir que a
banda d'equipament informàtic els empleats i empleades podran disposar de mobiliari específic si
així ho sol·liciten?

També en relació a aquest apartat, hi continua havent aspectes sobre els quals se’ns susciten dubtes,
i  que  considerem  que  haurien  d’estar  inclosos  i  previstos  en  aquest  protocol,  per  exemple,
l’eventualitat  de  possibles  situacions  d’incapacitat  temporal  per  contingències  professionals



(accident de treball) en el cas de personal que es trobi al seu domicili (és a dir, no en un centre de
treball de la Diputació) treballant amb mitjans telemàtics. 

Pàg. 15: Es diu que cal una "avaluació de les eines informàtiques, programari i estacions de treball
que disposen els  empleats/ades  per  a poder  desenvolupar el  treball  en remot i,  en el  seu cas,
plantejar  la  dotació d’equips  informàtics  o buscar alternatives que no suposin un augment  de
costos al personal que ho requereixi (per exemple, l’ús dels equips de les oficines corporatives)",
etc. 

Ja hem comentat aquest aspecte, que ens sembla prioritari i fonamental, per tal de minimitzar el
nombre de persones que hores d'ara no disposen dels mitjans tècnics efectius per a poder treballar
(mitjans que, de fet, correspon posar a l'empresa, no pas a l'empleat). Ens sembla una bona opció
que es pugui posar a la seva disposició els equips que utilitzen habitualment a la seva oficina (que
es pot combinar, si es vol, amb la compra d'equips ad hoc), el qual ja té instal·lat el programari que
fan servir habitualment, així com la seva configuració personal. En qualsevol cas, tornem a insistir,
aquest desplegament d'equips s'hauria de fer el més aviat possible, amb prioritat màxima. I s’hauria
de preveure dins d’aquest l’aspecte de la connexió de xarxa.

Pàg. 17: Es diu: "s’estableix que la mitjana de personal que podria estar físicament en els centres
de treball no hauria de superar la forquilla establerta entre el 30% i el 40% del nombre total de
treballadors de la corporació".

Volem saber d’on surten aquests percentatges, quina és la fonamentació tècnica d’aquesta forquilla
(i no d’una altra), i com es comprovarà en el dia a dia que el nombre de treballadors i treballadores
que hi ha al conjunt dels centres de treball de la Diba no supera aquesta proporció. Atès que es parla
d’una "mitjana", volem saber quin és el període temporal de referència per a calcular la mateixa. El
fet  que  es  parli  d’una  mitjana  significa  que  l’esmentada  forquilla  sí  que  es  podrà  superar  en
moments puntuals?  

Pàg. 17: Es diu que "s’estima que la corporació hauria de garantir la disponibilitat de dispositius
portàtils al 60% del personal i llocs de treball compatibles amb modalitats de treball no presencial,
en  el  ben  entès  [sic] que  la  seva  provisió  resta  condicionada  per  l’actual  situació  de  crisi
sanitària".

Volem saber d'on surt aquesta estimació del 60%, i també quins problemes es preveuen per a la
provisió d’aquests dispositius.

Pàg. 18: Es diu que  “Aquells empleats que ho requereixin per les seves funcions haurien de ser
dotats amb telèfons mòbils corporatius per a les comunicacions telefòniques”.
 
Considerem que hauria de quedar clar que la Diputació es fa càrrec de la despesa d’aquesta línia
telefònica. 

Pàg. 18: Sobre el que es diu a l’apartat  "5. Gaudiment de les vacances": entenem que això seria
d’aplicació  a  tot  el  personal,  independentment  que  realitzin  treball  presencial  o  no.  Demanem
confirmació sobre aquest extrem. 

Pàg. 18-19: Pel que fa a l'apartat "3. Mesures de prevenció i protecció prèvies a l’inici de l’activitat
presencial", insistim en què la informació concreta sobre l’avaluació de cada lloc de treball hauria
d’estar directament a disposició del personal, i no només dels seus comandaments. 



Pàg 19: Es parla d'un "Curs de formació on-line per tots els treballadors que s’hagin d’incorporar
de manera presencial als seus llocs de treball sobre les instruccions d’accés als llocs de treball,
mesures preventives de la COVID-19, i sobre l’ús dels equips de protecció individual".

Considerem  que  la  realització  d’aquest  curs  ha  de  ser  condició  sine  quan  non  per  poder-se
incorporar al treball de manera presencial i que ha de ser previ, amb caràcter general, a aquesta
incorporació. Hauria d’especificar-se aquest caràcter previ a la incorporació de la realització del
curs.

Pàg. 19:  Es parla de  "Posar a disposició dels empleats i empleades un sistema professional de
suport i atenció psicològica. Així com informació sobre la gestió emocional".

Voldríem tenir més informació sobre aquest particular.

Pàg.  20:  En l'apartat  relatiu  a  la  "Neteja i  desinfecció dels  edificis"  trobem a faltar  una major
especificació dels productes que s'utilitzaran en aquesta desinfecció, la qual considerem que hauria
de constar en aquest protocol, així com també les mesures de protecció específiques per als equips
de neteja. En general, considerem que cal ampliar i millorar tot l’apartat de neteja del protocol.

També considerem que caldria contemplar l'ampliació dels contractes actualment subscrits amb les
empreses  externes  de  neteja,  i  que  es  recluti  més  personal  per  tal  de  no  sobrecarregar
innecessàriament les treballadores de les mateixes. 

Aspectes  a  tenir  en  compte  de  les  biblioteques:  L’edifici  de  les  biblioteques  és  propietat  de
l’ajuntament, encara que dintre d’aquest edifici hi conviuen equipament informàtic, revistes i llibres
que són propietat de la Diputació de Barcelona. Si les biblioteques permeten el lliure accés al fons
documental s’hauria de desinfectar  tot  el  fons cada dia (biblioteques petites de 5.000 a 15.000
documents) abans de la propera obertura de les biblioteques. Els ajuntaments tindran la capacitat de
fer-ho?

Pàg. 21: Es parla de "Garantir la ventilació adequada dels locals, natural o general forçada. Per
tal de garantir aquesta ventilació, caldrà preveure en un protocol específic com es durà a terme en
cada cas."

Manca concreció. Insistim en el compliment estricte de la normativa relativa a aquest aspecte, i en
concret del Reglament d'Instal·lacions Tècniques d'Edificis.

Pàg. 21 i següents: Respecte l'apartat "Necessitats de material" i, de fet, en el conjunt del protocol,
trobem a faltar l'especificació de les persones que s'han de responsabilitzar dels estocs de material
de protecció i d'estar al cas de què aquests estiguin a disposició del personal.

Pàgs. 25 i següents: A l’apartat  "Neteja dels espais, vehicles i estris"  continuem trobant a faltar
l’especificació dels productes que s’utilitzaran per a fer aquesta neteja i desinfecció.

Pàg. 27: Allà on diu "Es valorarà en cada cas si s’ha d’aplicar procediments de descontaminació
dels espais amb difusió a l’ambient de productes virucides", proposem que digui: "Es valorarà en
cada cas si s’ha d’aplicar procediments de descontaminació dels espais amb difusió a l’ambient de
productes virucides, sempre amb l’autorització de l’Oficina de Prevenció de Riscos. Tanmateix, es
prioritzarà sempre que sigui possible l’ús de productes innocus."



Pàg. 28:  Es diu:  "Assignar a cada treballador un espai de treball que garanteixi la distància de
seguretat de la resta de companys i en cas que calgui utilitzar eines compartides cal garantir la
neteja d’aquestes cada cop que es canviï d’usuari".

Fem notar que aquesta directriu és contradictòria amb allò que es diu prèviament a la  pàg. 23 en
relació a les mampares de metracrilat, ja que es preveu l’incompliment d’aquest criteri de garantia
de la distància de seguretat (en concret, es diu:  "Entre taules en aquells llocs de treball on no es
pugui garantir la distància de 2 metres entre persones").

Pàg. 28: Allà on diu que "Cada Direcció o Gerència haurà de designar els responsables de vigilar
el  compliment  de les  mesures  higièniques  i  de  distanciament  entre  els  treballadors  que  resten
adscrits al seu orgànic",  proposem que digui: "Cada Direcció o Gerència haurà de designar les
persones encarregades de supervisar sobre el terreny el compliment de les mesures higièniques i de
distanciament entre els treballadors que resten adscrits al seu orgànic. Els responsables en darrera
instància del compliment de les mateixes en cada orgànic seran els caps de Servei/Oficina, sense
perjudici de les facultats i atribucions de control de les mateixes que li corresponen a l’Oficina de
Prevenció de Riscos." 

Pàg. 29: Es diu que "Totes les mesures adoptades per evitar el contagi del coronavirus s’hauran de
fer  extensives  a  altres  treballadors  i  treballadores  que  accedeixin  al  centre  de  treball  i  de  la
mateixa manera, caldrà garantir que els treballadors propis quedin protegits quan es desplacin a
realitzar  la  seva  feina  en altres  centres  de treball  ja  siguin propis  o  aliens  a la  Diputació de
Barcelona". 

Volem assenyalar  que els  nostres  Delegats i  Delegades de Prevenció han de ser copartícips  en
aquesta coordinació d'activitats empresarials, i que els llocs de treball del personal extern també han
de ser avaluats. Aquestes avaluacions han de ser lliurades a les Delegades de PRL, de la mateixa
manera que les del personal propi.

Pàg. 29: Allà on diu: "Cas que no es produeixin canvis derivats de les directrius governamentals,
es mantindran aquestes mesures preventives i consideracions fins al mes de setembre de 2020",
proposem que digui: "Cas que no es produeixin canvis derivats de les directrius governamentals, es
mantindran les mesures contingudes en aquest protocol en una primera fase fins al 14 de setembre
de 2020. La Comissió Tècnica valorarà i prendrà en consideració la necessitat de continuïtat de les
mateixes fins al 31 de desembre, data establerta per a finalitzar la vigència del mateix".

Pàg. 29: Allà on diu "El Comitè de Seguretat i Salut es reunirà mitjançant sistemes telemàtics per
assegurar el dret de consulta i participació del delegats de prevenció, així com per garantir el
seguiment  de  les  mesures  preventives  adoptades",  pensem  que  hauria  de  dir:  "El  Comitè  de
Seguretat i Salut es reunirà, preferiblement mitjançant sistemes telemàtics, per assegurar el dret de
consulta i participació dels delegats de prevenció, així com per garantir el seguiment de les mesures
preventives adoptades". Considerem que no s’ha de descartar en cap cas la possibilitat de reunions
presencials del CSS, que es poden fer tot prenent les mesures de precaució que corresponguin.

Insistim en què si aquestes reunions es realitzen per a assegurar el dret de consulta i participació
s’han de respectar els terminis establerts per la LPRL a tal efecte.

Pàgs. 29-30: No ens agrada la redacció de l’apartat "9. Aplicació". Entenem que ha de quedar clar
que aquest protocol és d’aplicació a tot el personal de la Diputació de Barcelona, també aquell que
està adscrit a centres de treball que són titularitat d’altres administracions o organismes. Pel que fa
al sector públic de la Diputació, entenem que ha de ser-hi d’aplicació, i fer-se extensiu al personal
laboral adherit al nostre conveni.



Pàg. 30: Allà on es diu: "Per a garantir el correcte funcionament dels serveis de la Diputació de
Barcelona  tots  els  empleats  i  empleades  de  la  corporació  hauran  d’estar  localitzables.  /  La
Diputació de Barcelona es reserva la possibilitat de disposar i mobilitzar el personal al seu servei
per prestar els serveis necessaris que així ho requereixin", proposem que digui: "Per a garantir el
correcte funcionament dels serveis de la Diputació de Barcelona tots els empleats i empleades de la
corporació que no realitzin treball presencial hauran d’estar localitzables dins la seva jornada de
treball. La Diputació està obligada a garantir el dret a la desconnexió digital dels seus treballadors i
treballadores.  /  La Diputació de Barcelona es reserva la  possibilitat  de disposar i  mobilitzar  el
personal al seu servei per prestar els serveis necessaris que així ho requereixin, sempre i quan per a
la seva realització es garanteixin el conjunt de mesures previstes en el present protocol per tal de
preservar  la  seva  salut  i  seguretat,  així  com el  compliment  de la  Llei  de  Prevenció  de  Riscos
Laborals i la resta de la normativa aplicable. El personal haurà de rebre comunicació formal per
escrit, prèvia a la seva mobilització, amb antelació suficient." 

Enlloc del document hem trobat incorporats els comentaris que vam realitzar a la versió anterior en
relació al personal de la XBM i l’ORGT, que reiterem:

Aspectes a tenir en compte per al personal de la Xarxa de Biblioteques Municipals. 

Biblioteques obertura en la Fase I ("préstamo y lectura con limitación de aforo") segons el "Plan
para la transición hacia una nueva normalidad". 

Carta de la Gerent al personal de la Gèrencia el dia 29 d’abril on comenta que “farem arribar als
ajuntaments la necessitat de que a partir de,  [sic]  les biblioteques l’inici d’aquesta primera fase,
tinguin dues setmanes de treball a porta tancada per reorganitzar els espais i els processos de
treball, abans de rebre al públic” sense mencionar que no es pot treballar dins de l’equipament fins
que aquest no estigui desinfectat i el personal rebi els EPI necessaris per a la seva activitat, encara
que sigui a porta tancada.

Control de l’aforament: moltes biblioteques no disposen de personal de consergeria que pugui fer
aquesta tasca. Qui l’haurà d’assumir?

Dins de l’edifici  hi  conviuen material  informàtic  i  llibres  propietat  de la  Diputació i  també de
l’Ajuntament.  S’ha  d’especificar  que  l’Ajuntament  es  faci  càrrec  de  la  desinfecció  de  tot  el
contingut de les biblioteques.

Els horaris d’obertura de les biblioteques els determina l’ajuntament segons unes directrius de la
Gerència de Serveis de Biblioteques. Segurament aquests horaris canviaran segons el treball efectiu
per torn plantejat a la proposta de protocol. La Diputació n’haurà de fer un seguiment.

Evitar desplaçaments entre l’Ajuntament i les biblioteques i entre les biblioteques i la biblioteca
central.  Molts  ajuntaments  no  inclouen  a  les  biblioteques  dintre  del  seu  servei  de  correu  i
missatgeria i és molt comú que el personal bibliotecari es desplaci a la seu de l’ajuntament o a
d’altres biblioteques (principalment la central comarcal) per recollir o deixar material d’oficina i
llibres. S’hauria d’evitar aquesta mala pràctica.

Comentari addicional i final:

Tot al llarg del document es troba a faltar el detall de les mesures específiques que es prendran en
relació a les oficines de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària i al seu personal, d’especial



importància  tenint  en  compte  que  es  tracta  de  treballadores  d’atenció  directa  al  públic,  i  amb
requeriments molt concrets pel que fa a la preservació de la seva salut i seguretat.

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

6 de maig del 2020


