
 

 

Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de 
Barcelona, mitjançant el qual s’acorda incrementar el número de Delegats de 

Prevenció fixats en la normativa reguladora dels òrgans de consulta i 
participació dels treballadors al servei de la Diputació, en matèria de prevenció 

de riscos laborals 
 
 
Barcelona, 18 de febrer de 2021 
 
 
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), en 
relació amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37, apartat 1, lletra m), ha adoptat en 
sessió de data 18 de febrer de 2021, l’acord que a continuació es transcriu, sobre 
l’increment del número de Delegats de Prevenció fixats en la normativa reguladora dels 
òrgans de consulta i participació dels treballadors al servei de la Diputació, en matèria 
de prevenció de riscos laborals. 
 
Aquesta negociació ha conclòs amb un acord subscrit en data 18 de febrer de 2021, 

entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, en els termes que a 

continuació es transcriuen: 

ACORD 

L’article 35 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals (en 
endavant LPRL), estableix que els delegats de prevenció seran escollits per i entre els 
representants dels empleats. Fixa també que, a través de la negociació col·lectiva es 
poden establir altres sistemes de designació, sempre respectant la facultat de 
designació que correspon als representants dels empleats. 
 
La Diputació de Barcelona, amb posteritat a la promulgació de la LPRL, va aprovar en 
sessió plenària de 20 de març de 1997, la Normativa Reguladora dels Òrgans de 
Consulta i Participació dels treballadors als servei de a Diputació de Barcelona, en 
matèria de prevenció de riscos laborals. Aquesta normativa recull en el seu Capítol I, 
apartat 2, el número de Delegats de Prevenció, en funció del número d’empleats que 
per al gener de l’any 1997, es fixava en 15. Aquests havien de ser designats per la Junta 
de Personal i el comitè d’empresa i dels quals 7 haurien de ser necessàriament 
membres d’aquests òrgans de representació. 
 
Per acord plenari de la corporació de data 20 de desembre de 2018, s’aprovà la 
integració de la funció pública de l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) en la funció 
pública de la Diputació de Barcelona, tot extingint-se la funció pública de l’Organisme. 
 
En virtut de l’esmentat acord, el personal funcionari de carrera de l’Organisme de Gestió 
Tributària en situació administrativa de servei actiu a data 31 de desembre de 2018, i el 
personal funcionari interí nomenat i, en conseqüència, assimilats a la situació de servei 
actiu, es van integrar, en data 1 de gener de 2019, a la funció pública de la Diputació de 
Barcelona esdevenint personal funcionari de la corporació adscrit a l’Organisme. 
 
Aquesta integració ha comportat un increment del número de personal funcionari de la 
Diputació de Barcelona, així com una dispersió geogràfica d’una part d’aquest personal 
derivada de l’estructura organitzativa de l’ORGT distribuïda en oficines al llarg del 



 

 

territori provincial, tot el que ha comportat el replantejament del número de delegats de 
prevenció que tenia la Diputació de Barcelona fins al moment.  
 
En aquest sentit,  per determinar quin havia de ser el número que donés resposta a 
aquesta nova realitat, s’ha plantejat un càlcul proporcional al número d’empleats amb 
que es compta en l’actualitat. Aquest càlcul mostra que s’hauria d’incrementar en 4 els 
delegats de prevenció existents en l’actualitat. Així, el número de Delegats de Prevenció, 
en virtut d’aquest acord, passarà dels 15 actuals a19. 
 
Aquest increment, es veurà reflectit en el plenari del Comitè de Seguretat i Salut, però 
no així en els subcomitès de centre vigents, els quals es mantenen així com, es 
mantindrà també per a una millor funcionalitat, el número de delegats amb els que 
compta cada subcomitè en aquest moment. 
 
I, per a què així consti, les organitzacions sindicals de CCOO i UGT signen el present 
Acord, a Barcelona, en data 18 de febrer de 2021. 

 
 
 

La corporació 
 
 
 
 
 
 
CCOO           UGT  


