
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 08/05/2020.

Prèvia: Insistim en les observacions fetes en els documents que vam aportar en les dues reunions
anteriors, moltes de les quals no han estat tingudes en compte a l'hora de redactar la present versió
del Protocol.

Protocol. Comentaris i propostes de modificació en el redactat:

Pàg. 4:  Allà on diu  "Es proposen mesures  que garanteixen la conciliació de la vida personal,
familiar  i  professional",  proposem que digui  "Es proposen mesures  que han de  garantir la
conciliació de la vida personal, familiar i professional".

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:  "També  passaran  a  la  modalitat  de  treball  no  presencial  aquells  empleats  i
empleades  que presten  serveis  en  equipaments  o en activitats  l’obertura dels  quals  ha  quedat
suspesa". Cal especificar i fer constar en el Protocol quins són aquests serveis i activitats en el
moment de l’aprovació del mateix.

Pàg. 9: Es diu  "Aquesta mesura no és d’aplicació als empleats i empleades que ocupen llocs de
treball declarats essencials, sense perjudici que, sempre tenint en compte les necessitats del servei,
les circumstàncies excepcionals acreditades per l’empleat o empleada afectat justifiquin l’aplicació
de la  mesura".  Proposem que s'afegeixi  a  continuació:  "En tot  cas,  les  necessitats del  servei
hauran de ser sempre motivades i comunicades a l'empleat per escrit".

Pàg. 10: Allà on 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", proposem que digui a continuació: "En aquests casos es
computarà realitzada, com a temps de treball efectiu, la jornada completa".

Pàg. 10: Allà on diu: "Per tant, l’assignació de l’ajut per dinar quedaria suspès fins al restabliment
de la normalitat", proposem que digui "Per tant, l’assignació de l’ajut per dinar quedaria suspès
fins a la data anteriorment assenyalada (30 de setembre)". Insistim en la proposta que vam fer
en documents anteriors en relació a l'ús dels diners que la Diputació s'estalviarà en aquest ajut.

Pàg. 10: Es diu: "Sempre que sigui possible es proposa la divisió dels equips de treball en 2 torns
de  tal  manera que es  puguin establir  quadrants  de treball  mensuals  en què ambdós grups no
coincideixin:  cada  setmana  s’alternarien  un  primer  grup  que  treballaria  dilluns,  dimecres  i
divendres  i  un  segon  grup  que  ho  faria  dimarts  i  dijous,  intercanviant-se  cada  setmana
successivament, amb la finalitat de reduir les hores de treball presencial i evitar la coincidència



entre equips". Proposem afegir: "Es podrà valorar també la possibilitat de treballar setmanes o
quinzenes alternes, en el cas de personal que hagi de compartir equips i eines de treball".

Pàg. 13: Allà on diu "Pel personal que tingui més de 60 anys", proposem que digui "Pel personal
de 60 anys i més".

Pàg.  13:  Allà on diu  "Caldrà elaborar un protocol  que reculli  els  models  de sol·licituds  i  els
circuits de comunicació en aquests casos", proposem que digui  "S'elaborarà, amb la màxima
brevetat  possible, un  protocol  que  reculli  els  models  de  sol·licituds  i  els  circuits  de
comunicació en aquests casos, i s'informarà del mateix a tots els empleats i empleades". En
realitat, considerem que tot el circuït hauria d’estar dissenyat per a la posada en marxa del protocol,
i incloure’s en annex al mateix. 

Pàg.  14: Allà  on diu:  "Establiment de la jornada i  horari:  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",  proposem  afegir  a
continuació:  "Amb  caràcter  previ  a  la  implementació  d'aquest  sistema  de  control  de  la
jornada, es procedirà, com s'assenyala més endavant, a l'avaluació de les eines informàtiques,
programari  i  estacions  de  treball  de  les  quals  disposen  els  empleats  i  empleades,  i  se'ls
garantirà,  quan  sigui  necessari,  la  disponibilitat  d'equips  informàtics  corporatius  amb  el
programari homologat que calgui per a que puguin realitzar la seva feina".

Pàg. 17: Allà on 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", proposem que digui: "s’estableix que la mitjana diària de
personal que podria estar físicament en els centres de treball no hauria de superar mai en cap
cas  la  forquilla  establerta  entre  el  30% i  el  40% del  nombre  total  de  treballadors  de  la
corporació",  i  afegir  a  continuació:  "L'Oficina  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals  serà  la
responsable,  en  darrera  instància,  de  realitzar  el  seguiment  del  compliment  d'aquesta
mesura".

Pàg. 18:  Allà on diu  "Aquells empleats que ho requereixin per les seves funcions haurien de ser
dotats amb telèfons mòbils corporatius per a les comunicacions telefòniques", proposem afegir:
"La despesa de la línia d'aquests telèfons serà assumida per la Corporació".

Pàg. 18: Al final de tot de l'apartat "4. Regulació excepcional i temporal de la modalitat de treball
no presencial vinculada a la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19", proposem
afegir el següent paràgraf:  "La Corporació cercarà formules per a compensar als empleats i
empleades  la  despesa  domèstica  corresponent  a  internet  i  electricitat,  vinculada  a  la
realització de treball no presencial des del seu domicili, així com també l’amortització dels
equips de la seva propietat que hagin estat utilitzant fins ara o els que hagin d’utilitzar durant
el període d'aplicació d'aquest Protocol, en el cas que no se’ls facilitin equips corporatius".

Pàg. 20: Allà on diu "En qualsevol cas, l’activitat presencial no podrà iniciar-se fins que es doni
compliment a les mesures preventives que es contenen en el present Protocol", proposem que digui
"En  qualsevol  cas,  l’activitat  presencial  no  podrà  iniciar-se  fins  que  no  s’hagi  donat
compliment  a totes  i  cadascuna de les  mesures  preventives  que es  contenen en el  present
Protocol".

Pàg. 21: En l'apartat relatiu a la "Neteja i desinfecció dels edificis" continuem trobant a faltar una
major especificació dels productes que s'utilitzaran en aquesta desinfecció, la qual considerem que
hauria de constar en aquest protocol.



Pàg. 28: Allà on diu "Es valorarà en cada cas si s’han d’aplicar procediments de descontaminació
dels espais amb difusió a l’ambient de productes virucides,  prèvia autorització de l’Oficina de
Prevenció de Riscos Laborals", proposem afegir el següent:  "Tanmateix, es prioritzarà, sempre
que sigui possible, l’ús de productes innocus".

Pàg.  30:  Allà  on  diu  "Cada  Direcció  o  Gerència  haurà  de  designar  la  persona  o  persones
encarregades de vigilar  el  compliment  de les mesures  higièniques i  de distanciament  entre els
treballadors que resten adscrits al seu orgànic", proposem afegir a continuació: "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. 31: 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 per a l’establiment dels 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 haurà de reunir-se i valorar abans
d'aquesta data la continuïtat o no de les mesures fins al 31 de desembre".

Pàg. 31: Allà on diu "es reunirà mitjançant sistemes telemàtics", proposem que digui "es reunirà
preferentment mitjançant sistemes telemàtics".

Pàgs. 31-32: Continua sense agradar-nos el redactat de l'apartat "8. Aplicació".

Pàg. 32:  Allà on 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", 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".

Pàg.  32:  Allà  on  diu:  "així  com  informar  a  les  persones  afectades  amb  antelació  suficient",
proposem que digui: "així com informar a les persones afectades amb antelació suficient (com
a mínim 24 hores abans), mitjançant comunicació per escrit".

Plans de contingència: 

La informació sobre els  plans de contingència com a mínim hauria de contenir  la  quantitat  de
personal per cada unitat (recinte, edifici, parc, brigada...) amb especificació de torns, horaris, etc.
No hem trobat res de tot  això en els resum de mesures d’aquesta síntesi  executiva. Continuem
sol·licitant disposar de tots els plans de contingència per a la seva revisió abans de l’aprovació del
mateix, ja que aquests plans en formen part.

Entenem que ha de primar en tot moment allò que es diu a la pàg. 2 de la síntesi executiva que se'ns
ha enviat,  és a dir,  que  "Les propostes de calendari d’incorporació presencialment als llocs de
treball contingudes als plans de contingència, estan condicionades al compliment de les mesures de
seguretat i salut contingudes a la proposta de Protocol que està essent objecte de treball en el sí de
la Comissió Tècnica creada a l’efecte". Per tant, s'haurien de revisar els plans en aquells orgànics en
els quals s'estableix en el resum de mesures com a data de represa o de reobertura l'11 de maig. Ha



de quedar clar que aquesta data resta oberta fins que el Protocol no s’hagi aprovat i no s’hagin pres
les mesures.

Considerem  que  hi  ha  orgànics  que  han  inclòs  dins  del  treball  presencial  activitats  que  són
susceptibles de treball no presencial per mitjans telemàtics. En algun cas, com per exemple en el de
l'Oficina  del  Pla  Jove,  fins  i  tot  es  reconeix  que  això  és  així  (es  diu  "si  bé  no  és  del  tot
imprescindible la presència física al lloc de treball, es requereix una certa presencialitat per la
rapidesa en tasques", pàg. 12). Trobem absolutament exagerat el percentatge de treball presencial
que es proposa a Logística i Edificació (87,5% i 82%, respectivament). Considerem que aquí s'han
inclòs llocs de treball que corresponen a funcions que poden ser desenvolupades amb treball no
presencial per mitjans telemàtics. Demanem que es revisi això.

També demanem que es revisin els  plans per a garantir  la  submissió estricta dels mateixos als
principis i criteris continguts en el present Protocol, tal com es diu a la pàg. 6 del mateix, ja que en
alguns casos, pel que hem vist en els resums de mesures, ens sembla que aquests van més enllà
d'aquests principis i criteris.

Demanem que la Diputació sigui especialment cautelosa pel que fa a la incorporació presencial a
tots  aquells  serveis  que  són  d’atenció  directa  al  públic  (XBM,  ORGT,  etc).  En  aquest  sentit,
considerem un bon criteri el contingut a l’acord subscrit el 7 de maig al grup de treball de Prevenció
de Riscos Laborals depenent de la Mesa Delegada de les Entitats Gestores i Serveis Comuns de la
Seguretat Social, en el qual es diu textualment:

"La prestación de atención al público de forma presencial no se iniciará antes de que en el espacio
territorial  determinado  per  el  Ministerio  de  Sanidad,  se  alcance  la  fase  II,  y  se  encuentren
implantadas todas las medidas preventivas".
 
Pel que fa a la neteja i la roba de treball: 

"Orden SND/399/2020,  de 9 de mayo,  para la  flexibilización de determinadas restricciones  de
ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad". Art. 6.1 i 6.2.

(https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf)

Diu:

"Artículo 6. Medidas de higiene exigibles a las actividades previstas en esta orden.

1.  El  titular  de  la  actividad económica o,  en  su caso,  el  director  de  los  centros  educativos  y
entidades deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las
características e intensidad de uso de los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en
esta orden.

En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies
de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos,
perchas, y otros elementos de similares características, conforme a las siguientes pautas:

a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los
desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones
de la etiqueta.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf


b)  Tras  cada  limpieza,  los  materiales  empleados  y  los  equipos  de  protección  utilizados  se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores,
tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.

Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se realizará la
limpieza  y  desinfección  del  puesto  tras  la  finalización  de  cada  uso,  con  especial  atención  al
mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.

2. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección
diaria de los mismos, debiendo lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados
centígrados. En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa de trabajo, las prendas
utilizadas por los trabajadores en contacto con clientes, visitantes o usuarios, también deberán
lavarse en las condiciones señaladas anteriormente".

Fem notar que no es detalla enlloc del protocol les mesures de neteja específica per a espais com
vestuaris, guixetes, lavabos, cuines i àrees de descans.

Entenem que la neteja de la roba, en el cas de treballadors i treballadores que utilitzin uniforme o
roba específica de feina, l’ha de garantir l’empresari, ja que aquesta s’ha de fer diàriament, segons
estableix l’Ordre esmentada. No li correspon al treballador o treballadora posar la roba a la seva
rentadora de casa. Opcions: O bé la renta una empresa com en el cas dels PA i altre personal de
Mundet, o bé es posen rentadores als centres de treball, per a que les treballadores i els treballadors
la portin a rentar i se’ls hi compensa econòmicament el cost i el temps dedicat, o bé s’instal·len
rentadores de la Diputació als domicilis.

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona

10 de maig del 2020


