Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de
Barcelona, mitjançant el qual es regula un complement de productivitat
extraordinari amb motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19
Barcelona, 1 de desembre de 2020
Constituïda la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de
Barcelona, amb la representació sindical de CCOO i UGT, de conformitat amb els
resultats obtinguts en les darreres eleccions sindicals a l’empara de la legitimitat
atorgada per l’article 36.3, en relació amb l’article 33 i 35 del text refós de la Llei de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, i amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1.b), del citat text refós, ha
iniciat la negociació per tal de percebre un complement de productivitat extraordinari,
amb motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, per la prestació de serveis
essencials de manera presencial durant el primer estat d’alarma.
Aquesta negociació ha conclòs amb un acord subscrit en data 1 de desembre de 2020,
entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, en els termes que a
continuació es transcriuen:
ACORD
Es proposa la percepció d’un complement de productivitat extraordinari per al personal
de la Diputació de Barcelona el qual, durant el període de l’estat d’alarma decretat amb
motiu de la situació d’excepcionalitat provocada per la pandèmia per la COVID-19, va
treballar de manera presencial durant el període comprés entre el 16 de març i el 5 de
maig de 2020 per trobar-se adscrit a un servei essencial per contribuir a la lluita i millora
de la situació de la crisi sanitària.
Seran susceptibles de percebre aquest complement de productivitat extraordinari, els
empleats i les empleades que, de conformitat amb el pla de contingència establert per
cada servei i vigent durant el període referit (aprovat per Decret de la Presidència,
número 2839, de 22 de març de 2020), hagin prestat serveis essencials de manera
presencial en el període comprés entre el 16 de març i el 5 de maig de 2020.
L’import del complement de productivitat a percebre es calcularà prenent com a
referència l'article 2 del Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries
en matèria de personal, el qual estableix, en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, un
complement de productivitat extraordinari per als professionals que hagin prestat serveis
als centres de serveis socials de caràcter residencial de gent gran, discapacitats
intel·lectuals i físics, amb motiu de la COVID-19, i que estableix dues quanties
diferenciades: de 900 € per al personal assistencial i de 500 € per al personal no
assistencial1.
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També rebrà la quantia de 900 € el personal no assistencial adscrit a la Gerència dels Serveis Residencials
d’Estades Temporals i Respir que, d’acord amb la informació de la Gerència, durant la seva prestació de
serveis va tenir contacte regular i directe amb els usuaris d’aquest centre.

La concreta quantia econòmica assignada a cada empleat o empleada es determinarà
en funció del nombre de jornades de prestació de servei acreditades durant el període
comprés entre el 16 de març i el 5 de maig de 2020. L’acreditació de les jornades de
prestació de serveis s’obtindrà dels fitxatges de control horari realitzats durant el període
abans referit o, en el seu defecte, d’acord amb la informació facilitada per la direcció o
gerència d’adscripció.
L’import màxim a percebre pel personal afectat, serà de 900€ per al personal dels
serveis assistencials i de 500€ per al personal dels serveis no assistencials. A partir
d’aquí, s’establiran les proporcionalitats que corresponguin respectivament, en funció
dels dies treballats durant aquest període.
D’una primera extracció de dades, l’import total d’aquesta productivitat especial COVID19 seria aproximadament de 150.000 €. Aquesta aproximació s’efectua sense perjudici
de les regularitzacions que puguin disposar-se de verificar-se, posteriorment, la
concurrència de les condicions necessàries per donar dret a la percepció de la mateixa.
La percepció d’aquest complement de productivitat excepcional no genera cap dret per
a l’empleat respecte de futurs exercicis ni esdevé consolidable.
Aquesta percepció resulta incompatible amb la percepció simultània de qualsevol altre
gratificació o indemnització que la Diputació de Barcelona pugui aprovar en relació amb
la gestió de la situació de crisi derivada de la COVID-19.
Els acords esmentats seran d'aplicació als diferents ens i organismes que pertanyen o
en els qual participa la Diputació, respecte del personal funcionari que la corporació hi
tingui adscrit, així com, respecte del personal laboral propi adherit al Conveni Col·lectiu
de la corporació, tot tenint en compte les peculiaritats i singularitats de cada ens.
I, per a què així consti, les organitzacions sindicals de CCOO i UGT signen el present
Acord, a Barcelona, en data 1 de desembre de 2020.

