
Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de 
Barcelona, de 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. 
 
 
Barcelona, 18 de desembre de 2020 
 
 
Es reuneix 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 en relació amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1 m) del citat text 
refós, per negociar i acordar la prorroga, fins al 9 de maig de 2021, del Protocol, aprovat 
per Acord del Ple de la Diputació de Barcelona el 25 de maig de 2020, 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, així com altres mesures 
contingudes en el mateix. 
 
Amb caràcter previ, la corporació ha convocat 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, la qual 
es va reunir el 15 de desembre de 2020, per a abordar la necessitat de prorrogar les 
mesures de prevenció i seguretat contingudes en el Protocol, aprovat per Acord del Ple 
de la Diputació de Barcelona el 25 de maig de 2020, 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 (en endavant, el Protocol), així com l’adequació 
dels criteris de la utilització de les sales de descans.  
 
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 qual es troben representades les quatre 
seccions sindicals amb implantació a la Diputació de Barcelona, tenint en compte l’actual 
estadi de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 el qual encara exigeix que els 
diferents nivells de govern adoptin mesures adreçades a fer-hi front, va acordar, per 
unanimitat dels seus representants, la dita prorroga i l’adequació dels criteris d’utilització 
de les sales de descans.  
 
El 18 de desembre de 2020 s’ha reunit la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes, a qui correspon l’aprovació de l’acord mitjançant el qual es proposa la 
modificació del Protocol. 
 
Aquesta negociació ha conclòs amb un acord entre la corporació i les seccions sindicals 
de CCOO i UGT, en els termes que a continuació es transcriuen: 

 

 



ACORD 

Des de la declaració de l’estat d’alarma aprovada mitjançant el Reial Decret 463/2020, 
de 14 de març, han estat vàries les mesures aprovades pels diferents nivells de govern, 
que, adequades als requeriments exigits en cada moment per les autoritats sanitàries, 
han tractat de fer front a la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19 i 
contribuir, d’aquesta manera, a contenir la propagació el virus. 
 
Per part de l’Estat Espanyol, i en el marc de la primera onada de la pandèmia, a més de 
la ja referida declaració de l’estat d’alarma aprovada mitjançant el Reial Decret de 14 de 
març, s’ha acordat la pròrroga del dit estat per quatre vegades, essent la darrera 

pròrroga l’aprovada mitjançant el Reial Decret 514/2020, de 8 de maig.  
 
Posteriorment a la primera declaració d’estat d’alarma, i dins del marc de la segona 
onada de la pandèmia, s’ha declarat un segon estat d’alarma mitjançant el Real Decreto 
900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para responder 
ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2, amb una durada de 15 dies naturals.  
 
El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, declara un 
tercer estat d’alarma la durada del qual s’estableix fins a les 00:00 hores del dia 9 de 
novembre de 2020. 
 
La Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2, el qual autoritza la pròrroga de l’estat de alarma declarat pel Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 i fixa que aquest s’estendrà 

fins a les  00:00 hores del 9 de novembre de 2020. 
 
Finalment, el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2, prorroga definitivament el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
i fixa la durada de la pròrroga fins a les 00:00 hores del 9 de maig de 2021. 
 
El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, estableix a 
l’article 2 qui serà l’autoritat competent, establint que a les comunitats autònomes “(...) 
la autoridad competente delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad 
autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía, en los términos establecidos en este 
real decreto. 3. Las autoridades competentes delegadas quedan habilitadas para dictar, 
por delegación del Gobierno de la Nación, las órdenes, resoluciones y disposiciones 
para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11. Para ello, no será precisa la 
tramitación de procedimiento administrativo alguno ni será de aplicación lo previsto en 
el segundo párrafo del artículo 8.6 y en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa”. 
 
 
 



En base a aquesta habilitació, 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: 
 

1. RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, 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. 
(DOGC núm. 8292 de 11/12/2020) 

2. RESOLUCIÓ SLT/3177/2020, de 4 de desembre, per la qual es prorroguen les 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8287 de 
05/12/2020) 

3. RESOLUCIÓ SLT/3087/2020, de 25 de novembre, per la qual es deleguen les 
competències sancionadores per la comissió d’infraccions greus a l’empara del 
Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador 
específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries 
per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en l’Ajuntament de 
Tordera. (DOGC núm. 8284 de 01/12/2020) 

4. RESOLUCIÓ SLT/3092/2020, de 25 de novembre, per la qual es deleguen les 
competències sancionadores per la comissió d’infraccions greus a l’empara del 
Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador 
específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries 
per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en l’Ajuntament 
d’Agramunt. (DOGC núm. 8284 de 01/12/2020) 

5. RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, 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. 
(DOGC núm. 8277 de 21/11/2020) 

6. RESOLUCIÓ SLT/2875/2020, de 12 de novembre, 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. 
(DOGC núm. 8271 de 14/11/2020) 

7. RESOLUCIÓ SLT/2734/2020, de 30 d’octubre, per la qual s’adopten mesures en 
matèria de contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19. (DOGC num. 8260 de 31/10/2020) 

8. RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, 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. 

(DOGC num. 8259 de 30/10/2020) 
9. RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de 

salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 

8254 de 25/10/2020) 

 
Tenint en compte els antecedents exposats, aquesta Mesa  
 

RESOL 

 

Primer.- Prorrogar fins el 9 de maig de 2021, sense perjudici que l’evolució de la crisi 

sanitària canviï les condicions i faci necessari l’adopció de noves mesures, sempre 

respectant el que estableixen les autoritats sanitàries competents el Protocol mitjançant 

el qual s’estableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció per a 
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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 corporatiu de data 25 de maig de 2020. 

 

Segon.- Modificar els apartats cinquè i sisè del Protocol, en els termes que a continuació 

es detallen: 

De l’apartat cinquè, referit a les “Limitacions en l’ús d’espais i distribució dels espais de 

treball”, el següent: 

On deia: 

 El tancament dels menjadors i sales de descans per la dificultat que suposa 

en aquests espais el manteniment de la distància de seguretat i la correcta neteja 

dels espais i estris d’ús comú. 

Ara ha de dir: 

 El tancament dels menjadors i sales de descans amb caràcter general. De 

manera excepcional es podrà considerar l’obertura dels menjadors i les sales de 

descans per aquells llocs de treball que no disposin d’una taula de treball on 

poder fer els àpats mantenint la distància de 2 metres entre persones. Aquesta 

obertura restarà supeditada al compliment de les mesures especials que 

s’estableixin en l’ús d’aquestes sales. 

De l’apartat sisè, relatiu als “Espais d’ús comú”, el següent:  

On deia: 

 Les sales de descans i menjadors han de romandre tancats. 

Ara ha de dir: 

 Les sales de descans i menjadors han de romandre tancats. De manera 

excepcional es pot permetre el seu ús per aquells col·lectius que no disposin 

de taula de treball on poder fer els àpats mantenint la distància de 2 metres 

entre persones, atenent a les següents condicions: 

 

- Sempre que l’organització del treball ho permeti, es farà un ús individual 

de les sales. 

- En cas que l’ús individual no sigui possible, s’establiran torn d’ús de les 

sales, garantint la menor afluència possible i el menor temps d’ús 

possible. Per a l’establiment dels torns es tindrà en compte, que 

coincideixin únicament els empleats que comparteixin espai de treball 

durant la jornada laboral.  

- En tot cas, l’aforament restarà limitat com a màxim al 50% del que indiqui 

el Document d’Autoprotecció de l’edifici per a aquella sala. I en cap cas 

l’aforament serà superior a 6 persones o al 50 % del nombre de persones 

assignades a cada torn de treball. 

- En el cas de personal considerat vulnerable a infecció a la COVID, caldrà 

preveure que no utilitzi la sala en companyia d’altres persones. 

- La ràtio d’ocupació serà de 1 persona per cada 2,5 m2 com a màxim. 



- S’haurà de mantenir una distància interpersonal entre els ocupants de la 

sala de 2 metres. 

- Per tal de garantir les distàncies de seguretat caldrà separar les taules i 

retirar o senyalitzar els seients que no es podran ocupar. 

- S’haurà de ventilar adequadament amb ventilació natural o forçada, 

d’acord amb els criteris establerts per les autoritats sanitàries. 

- S’hauran de netejar i desinfectar les taules i cadires abans de la seva 

obertura, després de cada torn, i al tancament per part de l’empresa de 

neteja.  

- Cada empleat abans i després de l’ús de la sala, haurà de desinfectar la 
superfície de la taula i la cadira que ha utilitzat. A tal efecte es disposarà 
a les sales de productes desinfectants autoritzats pel Ministeri de Sanitat 
i de tovallons o paper d’un sol ús, per tal que cada usuari pugui 
desinfectar la seva taula i cadira abans i després de cada ús. 

- Cada usuari haurà de portar els seus estris i coberts, i no es podran 

compartir ni rentar a l’aigüera. No es podrà fer ús de fregalls, baietes o 

altres. 

- L’aigüera només es podrà utilitzar per rentar-se les mans amb sabó. El 

rentat de mans haurà de fer-se abans i després de l’ús de la sala. 

- Es podran utilitzar els frigorífics únicament quan es pugui reservar un 

prestatge per cada usuari o grup estable de convivència. En aquest cas, 

cada usuari deixarà el seu recipient dins una bossa de plàstic o paper 

neta que la corporació posarà a disposició dels empleats i empleades. Es 

senyalitzarà a la porta del frigorífic l’obligatorietat de netejar-se les mans 

abans i després de fer-ne ús. 

- Els microones, cafeteres o qualsevol altre aparell d’ús compartit no es 

podran utilitzar i restaran anul·lats. 

- Els usuaris utilitzaran mascareta,  només es podran treure la mascareta, 

per menjar o beure, un cop es trobin al seu lloc i se l’hauran de tornar a 

posar en acabar de menjar o beure i en tot cas abans d’abandonar el seu 

lloc. 

- S’hauran de dotar les sales de descans de papereres amb tapa i pedal 

d’obertura no manual. Aquestes papereres s’han de netejar de manera 

freqüent i com a mínim un cop al dia. 

- Es senyalitzaran les instruccions d’ús de la sala, així com el seu 

aforament, i els llocs que poden ser ocupats i els que no, per garantir la 

distància interpersonal. 

- S’haurà de tenir registre de totes les persones que accedeixin a cada sala 

nom i cognoms, empresa o entitat local per a la que treballen i horaris 

d’entrada i de sortida de la sala. Aquest registre haurà d’estar a disposició 

de les autoritats sanitàries.  

- S’haurà de tenir registre de les actuacions de neteja i desinfecció de cada 

sala, on hi consti les seves dades d’identificació de la persona que ha 

realitzat la neteja i desinfecció i el dia i els horaris en que s’ha realitzat. 

Aquest registre haurà d’estar a disposició de les autoritats sanitàries 

Tercer.- 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 18 de desembre de 2020. 

 
 
 

La corporació 
 
 
 
 
 

CCOO           UGT  


