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DICTAMEN 
 
 
RATIFICAR l’Acord aprovat per la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes, en data 2 de juny de 2021, entre la corporació i les seccions sindicals 
de CCOO, UGT i CGT, mitjançant el qual es prorroguen fins al 15 de setembre de 
2021, les mesures contingudes al Protocol pel qual s’estableixen criteris i mesures 
organitzatives, de prevenció i de protecció 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, aprovat per Acord del Ple de la Diputació 
de Barcelona de 25 de maig  de 2020, modificat per Acord de Ple de 28 de gener 
de 2021 i prorrogat per Acord del Ple de 27 de maig de 2021. 
(Exp. 2020/0005788) 
 
 

Arrel de la declaració de la situació de pandèmia realitzada per l’Organització Mundial 
de la Salut, com a conseqüència de la propagació del coronavirus SARS-CoV-2, els 
governs i administracions de quasi bé tots els països del món adoptaren, i continuen 
fent-ho, mesures extraordinàries per tractar de prevenir o contenir la propagació 
d’aquest virus. 
 

També a Espanya, tant des del govern de l’Estat com des dels diferents governs 
autonòmics, com ha estat el cas de la Generalitat de Catalunya, s’han acordat mesures 
diverses que, entre molts altres àmbits, han afectat el de l’activitat laboral, amb 
independència que aquesta activitat hagi de ser portada a terme pel sector públic o pel 
sector privat.  
 
Val a dir que l'adopció d'aquestes mesures per les autoritats competents s'empara en la 
Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de mesures especials en matèria de salut pública, en 
la resta de legislació sanitària i de salut pública, en la legislació de protecció civil i, 
específicament, en el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 
18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública i d'adopció de mesures urgents per fer front 
al risc de brots de la COVID-19. 
 
Més concretament, la Generalitat de Catalunya ha dictat consecutives Resolucions que 
contenen mesures en relació a evitar la propagació de la COVID-19, així, entre les més 
properes, les Resolucions SLT/1587/2021, de 21 de maig, SLT/1778/2021, de 4 de juny, 
i la darrera, SLT/1840/2021, d'11 de juny, totes elles intitulades per la qual es prorroguen 
i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, del Departament de 
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Salut, l’article 4 de les quals, relatiu a les mesures de prevenció i higiene en els centres 
de treball, i que es pronuncia en els termes següents: 
 

-4 Mesures de prevenció i higiene en centres de treball 
1. S'obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al 
màxim la mobilitat laboral de les persones treballadores, adoptant les 
mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible. A aquest 
efecte, han d'implementar treball a distància o teletreball, llevat de quan és 
impossible desenvolupar l'activitat laboral a distància o bé quan no es 
disposa acreditadament dels mitjans per fer-la. En aquest darrer cas, s'han 
d'establir horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars. 
2. Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de 
centres de treball, públics i privats, han d'adoptar, als centres de treball, entre 
d'altres, les mesures següents: 

a) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de 
forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat 
interpersonal mínima. I, quan això no sigui possible, han de proporcionar-
se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell 
del risc. 

b) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les 
característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la 
ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols que estableixin 
en cada cas les autoritats sanitàries i, en especial, dels espais comuns dels 
centres de treball, restringint-ne o esglaonant-ne l'ús per evitar 
aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les 
zones de descans es permeti el distanciament entre persones o establint 
zones d'entrada i sortida diferenciades, entre d'altres. 

c) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o 
gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a 
la neteja de mans. 

d) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai 
de treball és d'ús públic o obert al públic, d'acord amb la Resolució 
SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en 
l'ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 
la COVID-19, o bé quan hi ha desplaçaments per l'interior del centre de 
treball. En el cas d'espais de treball tancats al públic, un cop la persona 
treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten 
mobilitat no n'és obligatori l'ús, sense perjudici de les recomanacions 
específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses. 

e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, 
tant de les persones treballadores com de les clientes o usuàries, durant 
les franges horàries en què es prevegi més afluència. 

 

Pàgina 2
Codi Segur de Verificació (CSV): edd89d68b3cde24dce65   Adreça de validació:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

Registre d’acords: aprovat per acord de Ple núm. 135. Data sessió: 30/06/2021 Secretaria general



 
 
 

 
Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

 

Per Acord del Ple corporatiu núm. 69, de 29 d’abril de 2021, s’aprovà el Decret número 
2896, de 29 de març, que ratifica per raons d’urgència, l’Acord de la Mesa General de 
Negociació de matèries comunes, de data 24 de març, mitjançant el qual s’estableix un 
període de transitorietat en relació a l’entrada en vigor de la regulació inicial del 
teletreball de la Diputació de Barcelona i es disposa el manteniment de la regulació 
continguda en el vigent Protocol pel que fa a la prestació de serveis en la modalitat no 
presencial. I sobre aquesta regulació ha estat assolit un altre acord en el si de la Mesa 
General de Negociació, en data 21 d’abril de 2021, el qual se sotmet a ratificació del Ple 
corporatiu en la mateixa sessió a la qual s’eleva el present Dictamen. 
 
Procedeix en conseqüència a l’empara dels antecedents i fonaments exposats, mantenir 
la vigència de les mesures de caire general previstes en el vigent Protocol, aprovat per 
Acord del Ple de la Diputació de Barcelona el 25 de maig de 2020, i modificat per Acord 
de Ple de 28 de gener de 2021, pel període que a data d’avui es considera 
proporcionalment necessari, fins al 15 de setembre de 2021, això sense perjudici de que 
aquestes mesures puguin ser objecte d’adequació segons sigui el desenvolupament de 
la situació i sempre d’acord amb les directius que en cada moment s’estableixin per part 
de les autoritats sanitàries. 
 
El 25 de maig de 2021 s’ha reunit 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, en la que estan 
presents les quatre seccions sindicals amb implantació a la Diputació de Barcelona, que 
ha considerat la necessitat de prorrogar el Protocol mitjançant el qual s’estableixen 
criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció 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 fins al 15 de setembre. 
 
Constituïda la Mesa General de Negociació de matèries comunes (MGNmc) 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 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, (en endavant TREBEP), i de 
CGT per aplicació de la Sentència 153/2021, de 28 d’abril de 2021, la qual reconeix a la 
part actora –sindicat CGT- el dret a participar a la Mesa General de Negociació de 
matèries comunes de la Diputació de Barcelona, en relació amb l’àmbit de negociació 
recollit a l’article 37, apartat 1, lletra j), la dita Mesa General ha adoptat, en sessió de 
data 2 de juny de 2021, l’acord que consta a l’expedient, i en els termes que es 
transcriuen a l’apartat primer de la part dispositiva del Dictamen, relatiu a la pròrroga de 
les mesures contingudes al Protocol pel qual s’estableixen criteris i mesures 
organitzatives, de prevenció i de protecció 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, aprovat per Acord del Ple de la Diputació de 
Barcelona de 25 de maig  de 2020, modificat per Acord de Ple de 28 de gener de 2021 
i prorrogat per Acord del Ple de 27 de maig de 2021. 
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L’article 38, apartat 3, del TREBEP estableix la necessitat de ratificar els Acords assolits 
en el si de les meses de negociació, mitjançant l’aprovació expressa i formal dels òrgans 
competents de les Administracions Públiques, a l’efecte de la seva validesa i eficàcia. 
 
A més dels referents normatius assenyalats, atesa la matèria objecte de regulació, la 
competència per a la seva aprovació correspon al Ple corporatiu, atès el que disposen 
els articles 33.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,  
70, apartat 4, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, i 2.1.f), del Reglament del 
personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, que 
regulen la potestat normativa de les entitats locals en l’àmbit dels seus recursos humans. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, a proposta de la 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans, en ús de les competències atribuïdes a 
l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (publicada al 
BOPB de 19 de desembre de 2019), eleva al Ple, previ informe de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció del 
següent    
 

ACORD 
 
Primer.- RATIFICAR l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes 
de la Diputació de Barcelona, aprovat en data 2 de juny de 2021, el qual ha estat 
formalitzat en data 10 de juny de 2021, entre la corporació i les seccions sindicals de 
CCOO, UGT i CGT, que es transcriu a continuació: 
 

“ACORD 
 
Arrel de la declaració de la situació de pandèmia realitzada per l’Organització Mundial de la Salut, com a 
conseqüència de la propagació del coronavirus SARS-CoV-2, els governs i administracions de quasi bé tots 
els països del món adoptaren, i continuen fent-ho, mesures extraordinàries per tractar de prevenir o contenir 
la propagació d’aquest virus. 

També a Espanya, tant des del govern de l’Estat com des dels diferents governs autonòmics, com ha estat 
el cas de la Generalitat de Catalunya, s’han acordat mesures diverses que, entre molts altres àmbits, han 
afectat el de l’activitat laboral, amb independència que aquesta activitat hagi de ser portada a terme pel 
sector públic o pel sector privat. Més concretament, la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya, ha dictat consecutives Resolucions que contenen mesures en relació a evitar 
la propagació de la COVID-19, la darrera, la RESOLUCIÓ SLT/1778/2021, de 4 de juny, per la qual es 
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de 
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

En l’àmbit de la Diputació de Barcelona, es va constituir 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 
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desescalada del confinament provocat per la COVID-19, encarregada de la concreció de les mesures que, 
en cada moment i en atenció a la situació de crisi sanitària, han de regir l’organització del treball amb 
l’objectiu de garantir la seguretat i salut dels empleats i de les empleades de la corporació. Així, la referida 
Comissió fou l’encarregada de redactar el Protocol pel qual s’estableixen criteris i mesures organitzatives, 
de prevenció i de protecció 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, el qual fou posteriorment 
aprovat per acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes, el 19 de maig de 2020, i ratificat 
per Acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 25 de maig de 2020. 

Aquest Protocol ha estat prorrogat i modificat en el seu contingut mitjançant diferents decrets i instruccions 
consensuades en el sí de la Comissió Tècnica, posteriorment negociades en el sí de la Mesa General de 
Negociació de matèries comunes i, finalment, ratificades pels corresponents òrgans corporatius.  

Tot seguit es relaciona les normes aprovades per la corporació: 

1. Decret 2389, de 13 de març de 2020, que aprova la Instrucció 1/2020, de 12 de març de 2020, per 
la qual s’estableixen mesures de caràcter organitzatiu, adreçades al personal de la Diputació de 
Barcelona, dels seus organismes autònoms i de la Xarxa Audiovisual Local, SL per a la prevenció 
davant el risc d’infecció per coronavirus COVID-19, derogada per Acord de la Mesa General de 
Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona sobre l’aprovació del Protocol 
mitjançant el qual s’estableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció 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, de 19 de maig de 2020, ratificat per 
l’Acord de Ple número 66, de 28 de maig de 2020. 

2. Decret 2560, de 13 de març de 2020, de mesures excepcionals adreçades a tots els membres 
electes i personal al servei de la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms, la Xarxa 
Audiovisual Local, SL, la Fundación Democracia y Gobierno Local i a la resta d’ens que formen 
part del sector públic de la Diputació de Barcelona, per a limitar la prestació dels serveis públics a 
aquells estrictament necessaris per al correcte funcionament dels serveis públics bàsics o 
estratègics i restringir la mobilitat del referit personal, amb la finalitat de reduir al màxim la 
propagació de la infecció de la malaltia coronavirus COVID-19. 

3. Decret 2839, de 22 de març de 2020, pel qual s’aprova el Pla de Contingència de la Diputació de 
Barcelona, els seus organismes autònoms, la Xarxa Audiovisual Local, SL, la Fundación 
Democracia y Gobierno Local i de la resta d’ens que formen part del sector públic de la Diputació 
de Barcelona, i s’adopten mesures complementàries a les contingudes a la Instrucció 1/2020, de 
12 de març de 2020, per la qual s'estableixen mesures de caràcter organitzatiu, adreçades al 
personal de la Diputació de Barcelona, dels seus organismes autònoms i de la Xarxa Audiovisual 
Local, SL per a la prevenció davant el risc d'infecció per coronavirus COVID-19 i al Decret de la 
Presidència núm. 2560 de 13 de març de 2020, per a fer front a la situació de crisi sanitària 
generada pel COVID-19. 

4. Decret 4636, de 21 de maig de 2020, pel qual s’aprova el segon Pla de Contingència de la 
Diputació de Barcelona, i altres ens que estiguin integrats en el seu sector públic i en els quals 
tingui atribuïda la Presidència la titular de la presidència de la Diputació de Barcelona, per a fer 
front a la situació de crisi sanitària generada per la COVID-19, el qual deixa sense efecte el Pla de 
Contingència inicial aprovat per Decret de la presidència de la corporació núm. 2839, de 22 de 
març de 2020. 
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5. Acord de Ple núm. 66, de 28 de maig de 2020, el qual ratifica l’Acord de la Mesa General de 
Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, de 19 de maig de 2020, sobre 
l’aprovació del Protocol mitjançant el qual s’estableixen criteris i mesures organitzatives, de 
prevenció i de protecció 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. 

6. Decret 6549, de 6 de juliol de 2020, que aprova la Instrucció 2/2020, de 30 de juny de 2020, per la 
qual s’estableixen mesures excepcionals per a les persones compreses en el col·lectiu de 
treballadors especialment sensibles en relació a la infecció de coronavirus SARS-CoV-2 de la 
Diputació de Barcelona, dels seus organismes autònoms i de la Xarxa Audiovisual Local, SL. 

7. Decret 13285, de 26 de desembre de 2020, que ratifica l’Acord aprovat per la Mesa General de 
Negociació de matèries comunes, en data 18 de desembre de 2020, entre la corporació i les 
seccions sindicals de CCOO i UGT, mitjançant el qual es prorroga fins al 9 de maig de 2021 el 
Protocol pel qual s’estableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció 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, aprovat per Acord del Ple de la Diputació 
de Barcelona de 25 de maig de 2020, i es modifiquen els seus apartats cinquè i sisè. 

8. Acord de Ple núm. 5 de 28 de gener de 2021, que ratifica el Decret número 13285, de 26 de 
desembre de 2020, pel qual es ratifica l’Acord aprovat el passat 18 de desembre de 2020, per la 
Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, entre la 
corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, mitjançant el qual es prorroga fins al 9 de maig 
de 2021 la vigència del Protocol pel qual s’estableixen criteris i mesures organitzatives, de 
prevenció i de protecció 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, aprovat per Acord 
del Ple de la Diputació de Barcelona de 28 de maig de 2020, i es modifiquen els seus apartats 
cinquè i sisè; i rectificar l’error material contingut en el Decret núm. 13285 objecte de ratificació. 

9. Dictamen que ratifica el Decret número 2896, de 29 de març de 2021, pel qual es ratifica per raons 
d’urgència, l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes, de data 24 de març 
de 2021, aprovat entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT mitjançant el qual 
s’estableix un període de transitorietat en relació a l’entrada en vigor de la regulació inicial del 
teletreball de la Diputació de Barcelona. 

10. Decret 4563, de 5 de maig de 2021, Pel qual es ratifica per raons d’urgència, l’Acord aprovat per 
la Mesa General de Negociació de matèries comunes, en data 29 d’abril de 2021, el qual ha estat 
formalitzat en data 5 de maig, entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, 
mitjançant el qual es prorroga fins al 9 de juliol de 2021 el Protocol pel qual s’estableixen criteris i 
mesures organitzatives, de prevenció i de protecció 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, aprovat per Acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 25 de maig de 2020 i 
modificat per Acord de Ple de 28 de gener de 2021. 

11. Acord del Ple número 103, de 27 de maig de 2021 mitjançant el qual es proposa ratificar el Decret 
número 4563, de 8 de maig de 2021, per raons d’urgència, l’Acord aprovat per la Mesa General 
de Negociació de matèries comunes, en data 29 d’abril de 2021, el qual ha estat formalitzat en 
data 5 de maig, entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, mitjançant el qual es 
prorroga fins al 9 de juliol de 2021 el Protocol pel qual s’estableixen criteris i mesures 
organitzatives, de prevenció i de protecció 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 
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COVID-19, aprovat per Acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 25 de maig de 2020 i 
modificat per Acord de Ple de 28 de gener de 2021. 

Escau ara acordar les mesures que hauran de regir l’organització del treball de la Diputació de Barcelona a 
partir de la finalització de la pròrroga del Protocol establerta pel 9 de juliol de 2021. 

Tot i que en data 19 de maig de 2021 les dades d’incidència acumulada posen de manifest una tendència 
decreixent sostinguda de la corba pandèmica i de la taxa de contagi, no hem d’oblidar que encara ens 
trobem en un context de transmissió comunitària del virus i que la Organització Mundial de la Salut encara 
no ha comunicat la fi de la situació de pandèmia mundial.  

D’altra banda el procés de desescalada de mesures preventives ha d’anar lligat als objectius de vacunació 
que es vagin assolint en aplicació de l'Estratègia de vacunació contra la COVID-19. Tal com el Departament 
de Salut, de la Generalitat de Catalunya, afirma en la part expositiva de la RESOLUCIÓ SLT/1778/2021, de 
4 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya: 

“....però encara el nivell de cobertura vacunal poblacional és petit i el principi de prudència, malgrat l'evolució 
favorable dels indicadors, determina la necessitat de continuar mantenint limitacions tendents a minimitzar 
els contactes socials fora de la bombolla de convivència, tant en àmbits públics com privats, i evitar activitats 
que concentrin gran nombre de persones.” 

Les previsions pel que fa al ritme de vacunació fan pensar que al mes de setembre un alt percentatge de la 
població estigui ja vacunada i això permeti relaxar determinades mesures preventives per fer front a la 
transmissió de la COVID-19, fins llavors però cal seguir aplicant mesures preventives i de control dirigides 
a afavorir el distanciament entre persones i limitar les interaccions socials. Sens perjudici del que en cada 
moment puguin dictar les autoritats sanitàries en funció de l’evolució de la pandèmia i de l’estat vacunal de 
la població. 

El present Acord té per objecte establir les mesures que hauran de regir l’organització del treball de la 
Diputació de Barcelona, a partir de la finalització de la pròrroga del Protocol pel qual s’estableixen criteris i 
mesures organitzatives, de prevenció i de protecció 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, 
fixada per al dia 9 de juliol de 2021, així com dels seus organismes autònoms i ens participats, com a 
conseqüència de de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

Tenint en compte els antecedents exposats, aquesta Mesa 

Resol 

1.- PRORROGA DEL PROTOCOL. Disposar la pròrroga del Protocol pel qual s’estableixen criteris i 
mesures organitzatives, de prevenció i de protecció 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, 
aprovat per Acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 25 de maig de 2020 i modificat per Acord de Ple 
de 28 de gener de 2021 fins al 15 de setembre de 2021, sens perjudici de l’adequació del mateix als criteris 
continguts en les normes i directrius que puguin dictar les autoritats sanitàries en funció de l’evolució de la 
pandèmia i de l’estat de vacunació de la població. 

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 es 
reunirà el 7 de setembre de 2021 per valorar, atenent els criteris continguts en les normes i directrius que 
puguin dictar les autoritats sanitàries en funció de l’evolució de la pandèmia, altres mesures diferents de les 
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previstes en el present acord que, en el seu cas, sigui necessari adoptar per garantir la seguretat i salut dels 
empleats i de les empleades de la Diputació de Barcelona. 

2.- MODALITAT PRESENCIAL DE TREBALL. Disposar la reincorporació del personal l’activitat del qual no 
pugui ser portada a terme mitjançant sistemes de treball en remot, d’acord amb el que preveu el segon Pla 
de Contingència de la Diputació de Barcelona, a partir del 16 de setembre de 2021 amb les condicions que 
estableixi la seva tipologia de jornada pel que fa a la durada d’aquesta i el torn assignat.  

Els responsables de cadascun dels serveis hauran d’adoptar les mesures organitzatives necessàries per 
garantir el manteniment de la distància mínima interpersonal d’un metre i mig (1,5 metres) en els centres 
de treball i en els vestuaris. En aquest sentit, i si fos necessari, es podran establir horaris esglaonats en 
l’entrada i sortida del personal. 

3.- MODALITAT NO PRESENCIAL DE TREBALL. Disposar, a partir del 16 de setembre de 2021, el 
manteniment del treball en la modalitat no presencial, respecte del personal que, a data 9 de juliol de 2021, 
estigui prestant serveis en remot, mentre no es dugui a terme l’efectiva implantació de la prestació de serveis 
en la modalitat de teletreball, d’acord amb la regulació continguda a Acord de 21 d’abril de 2021, pel qual 
es regula, de manera inicial, la prestació de serveis en la modalitat de teletreball a la Diputació de Barcelona. 

No obstant, aquesta prestació en remot es podrà combinar puntualment, amb jornades presencials en els 
següents supòsits: 

a) Quan, per necessitats del servei, es requereixi la presència de l’empleat o de l’empleada per 
assegurar la prestació del servei o l’organització efectiva del treball. 

b) Quan, voluntàriament, l’empleat o l’empleada sol·liciti al comandament assistir presencialment 
al centre de treball. 

Els responsables de cadascun dels serveis hauran d’adoptar les mesures organitzatives necessàries per 
garantir el manteniment de la distància mínima interpersonal d’un metre i mig (1,5 metres) en els centres 
de treball. 

A partir del 16 de setembre de 2021 es considerarà automàticament autoritzada la continuïtat de prestació 
dels serveis en la modalitat de treball en remot de tots aquells empleats i empleades que a data de 9 de 
juliol de 2021 prestaven els seus serveis en aquesta modalitat. A l’entrada en vigor de la regulació inicial 
sobre el teletreball aprovada per la corporació, serà necessària la sol·licitud de l’empleat o empleada i la 
corresponent autorització de la Diputació de Barcelona, en els termes que es regulin, per iniciar la prestació 
de serveis en modalitat de teletreball. 

Mentre es tramiti l’autorització a la qual es fa referència en el paràgraf anterior, i la qual es conté en a 
regulació del teletreball, la prestació del treball mitjançant la modalitat no presencial se seguirà portant a 
terme en les mateixes condicions que s’establien en el Protocol, pel que fa al nombre de dies de treball en 
la modalitat de treball en remot, com pel que fa a l’obligació de la corporació de proporcionar i mantenir els 
equips informàtics necessaris perquè els empleats i les empleades puguin portar a terme la seva activitat 
professional a distància, així com el material i mobiliari necessaris per a garantir l’ergonomia de l’espai de 
treball al domicili habitual de l’empleat o empleada: cadira, reposapeus i estoreta de ratolí. Els empleats i 
empleades estan obligats a tenir cura dels equips informàtics així com del material i mobiliari proporcionats 
la Diputació de Barcelona i són responsables de la seva custòdia, així com de fer-ne un ús exclusivament 
professional. 

4.- MESURES DE CARÀCTER GENERAL. A partir del 16 de setembre de 2021, sens perjudici de les 
mesures que puguin dictar les autoritats sanitàries en funció de l’evolució de la pandèmia i de l’estat de 
vacunació de la població, caldrà adoptar les mesures següents: 

Pàgina 8
Codi Segur de Verificació (CSV): edd89d68b3cde24dce65   Adreça de validació:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

Registre d’acords: aprovat per acord de Ple núm. 135. Data sessió: 30/06/2021 Secretaria general



 
 
 

 
Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

 

a) L’ús de mascareta serà obligatori en l’entorn laboral. La corporació subministrarà mascaretes 
quirúrgiques al personal que presti serveis presencials, tret que el servei de prevenció defineixi 
altres equips de protecció. En aquest darrer cas la corporació haurà de subministrar als empleats 
aquests equips de protecció. 

b) Es posarà a l’abast dels empleats i empleades aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants 
amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans. A l’entrada dels diferents centres de 
treball es posarà a l’abast del personal i els usuaris de l’edifici gel desinfectant. 

c) Es mantindrà la distància mínima interpersonal de 1,5 metres en els centres de treball. 

d) Es garantirà la ventilació dels espais i edificis d’acord amb els protocols que estableixin les 
autoritats sanitàries. 

e) Es mantindran les mesures de neteja dels espais, vehicles, estris i roba de treball previstes en el 
Protocol pel qual s’estableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció 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, aprovat per Acord del Ple de la Diputació 
de Barcelona de 25 de maig de 2020 i modificat per Acord de Ple de 28 de gener de 202. 

f) Es mantindran les mesures quant a senyalització dels centres de treball contingudes en el Protocol 
pel qual s’estableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció 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, aprovat per Acord del Ple de la Diputació de Barcelona 
de 25 de maig de 2020 i modificat per Acord de Ple de 28 de gener de 2021. 

g) Es permetrà l’ús de les sales de descans respectant l’aforament que permeti mantenir una 
distancia mínima de 2 metres entre persones i sempre que es pugui garantir una ventilació 
adequada i contínua de la sala. Caldrà senyalitzar les normes d’ús de la sala de descans, el seu 
aforament màxim i el temps de permanència màxima. 

h) Sempre que sigui possible caldrà prioritzar la realització d’activitats formatives i de reunions on-
line. Cas d’haver-les de fer en modalitat presencial, caldrà garantir el compliment pel que fa a la 
ventilació i als aforaments màxims calculats en base als criteris que estableixin les autoritats 
sanitàries i en qualsevol cas garantint una distància de seguretat de 1,5 metres entre participants. 

i) Qualsevol altra mesura preventiva que pugui derivar-se de l’avaluació de risc de transmissió de la 
COVID-19 en els diferents centres i llocs de treball de la Diputació de Barcelona, dels seus 
organismes autònoms i ens participats, un cop finalitzat l’estat d’alarma i abans de la declaració 
de la fi de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, així com de les diferents directrius que 
puguin marcar les autoritats sanitàries. 

5.- DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.- disposar la derogació, amb efecte 16 de setembre de 2021, del 
Dictamen que ratifica el Decret número 2896, de 29 de març de 2021, pel qual es ratifica per raons 
d’urgència, l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes, de data 24 de març de 2021, 
aprovat entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT mitjançant el qual s’estableix un període 
de transitorietat en relació a l’entrada en vigor de la regulació inicial del teletreball de la Diputació de 
Barcelona, així com de qualsevol altra regulació aprovada per la corporació que s’oposi al contingut del 
present Acord.”.  
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Segon.- DISPOSAR que l’acord que ara s’aprova serà d'aplicació als diferents ens i 
organismes que pertanyen o en els quals 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. 
 
Tercer.- FACULTAR la Presidència de la Diputació de Barcelona per tal que dicti les 
disposicions necessàries per garantir l’adequació de les mesures que ara es prorroguen, 
així com les noves que s’adopten, a l’evolució de la situació de la crisi sanitària 
provocada per la COVID-19 d’acord amb les normes i directrius que en cada moment 
dictin les autoritats competents, per afavorir la seguretat i salut dels empleats i de les 
empleades de la Diputació de Barcelona tot tenint en compte les necessitats 
organitzatives de la corporació. 
 

Pàgina 10
Codi Segur de Verificació (CSV): edd89d68b3cde24dce65   Adreça de validació:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

Registre d’acords: aprovat per acord de Ple núm. 135. Data sessió: 30/06/2021 Secretaria general



Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2020/0005788
Codi XGL

Promotor

Tramitador Ser. Rel. Col·lectives i Suport Jurídic

Codi classificació

Dir. Serveis de Recursos Humans

G1004 Seguretat en el treball

Títol Ratificació de l'Acord aprovat per la Mesa General de Negociació de matèries
comunes, en data 2 de juny de 2021, entre la corporació i les seccions
sindicals de CCOO, UGT i CGT, mitjançant el qual es prorroguen fins al 15 de
setembre de 2021, les mesures contingudes al Protocol pel qual s'estableixen
criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció per a la represa
de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el
procés de desescalada COVID-19

Objecte Ratificar l'Acord aprovat per la Mesa General de Negociació de matèries
comunes, en data 2 de juny de 2021, entre la corporació i les seccions
sindicals de CCOO, UGT i CGT, mitjançant el qual es prorroguen fins al 15 de
setembre de 2021, les mesures contingudes al Protocol pel qual s'estableixen
criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció per a la represa
de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el
procés de desescalada COVID-19

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable -

Altres serveis CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Of. Prevenció de Riscos Laborals
Dir. Serveis de Recursos Humans

Ref. Interna 36999 - SFP

Acte de referència

Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Dir. Serveis de Recursos
Humans

Maria Dolores Miró Folgado (SIG) Proposa 16/06/2021, 09:57

Coordinador/a Jordi Pericàs Torguet (SIG) Proposa 16/06/2021, 10:25

President/a delegat/da d'ÀreaCarlos Ruíz Novella (SIG) Proposa 17/06/2021, 11:18

Secretaria Delegada CIS Jose Luis Martinez-Alonso Camps
(SIG)

Informat per la
comissió

23/06/2021, 14:21

Secretària General Petra Mahillo Garcia (SIG) Dona fe de l'aprovació
de l'acord

30/06/2021, 18:58

Pàgina 11
Codi Segur de Verificació (CSV): edd89d68b3cde24dce65   Adreça de validació:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

Registre d’acords: aprovat per acord de Ple núm. 135. Data sessió: 30/06/2021 Secretaria general



Documents vinculats
Diligència(13785aae13b8c7aa4488)

Perfil Signatari Data signatura

23/06/2021, 14:17Jose Luis Martinez-Alonso Camps (SIG)Secretaria Delegada CIS

Pàgina 12
Codi Segur de Verificació (CSV): edd89d68b3cde24dce65   Adreça de validació:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

Registre d’acords: aprovat per acord de Ple núm. 135. Data sessió: 30/06/2021 Secretaria general



Àrea de Presidència 

Direcció dels Serveis de Secretaria,  
  Adjunta a la Secretaria General 

 

 

 

 

 

 

DILIGÈNCIA: Per fer constar que la Comissió Informativa i de Seguiment de 

Presidència, Serveis Interns i Innovació, en sessió celebrada el 23 de juny de 2021, ha 

informat favorablement el Dictamen pel qual es proposa ratificar l’Acord aprovat per la 

Mesa General de Negociació de matèries comunes, en data 2 de juny de 2021, entre la 

corporació i les seccions sindicals de CCOO, UGT i CGT, mitjançant el qual es 

prorroguen fins al 15 de setembre de 2021, les mesures contingudes al Protocol pel 

qual s’estableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció 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, aprovat per Acord 

del Ple de la Diputació de Barcelona de 25 de maig  de 2020, modificat per Acord de 

Ple de 28 de gener de 2021 i prorrogat per Acord del Ple de 27 de maig de 2021 ( 

Expedient núm. 2020/5788). 
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