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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 COVID19
DOCUMENT 1

OBJECTIUS DEL PROTOCOL
És probable que la normalitat que coneixíem abans de l’inici de la crisi sanitària
provocada per la COVID-19 no es recuperi fins passat l’estiu, o fins i tot més
enllà. Aquest fet, però, no pot afectar als serveis que presta la corporació. És
per això que es fa necessari, ara, adequar els criteris vigents a la Diputació de
Barcelona a l’actual estadi en el qual es troba la situació de crisi sanitària
provocada per la COVID-19 i establir el protocol que contingui les mesures
addicionals de prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació dels
serveis de la Diputació durant el perllongament de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 per al període comprés entre la seva aprovació
per l’òrgan competent i el 31 de desembre de 2020.

Aquest Protocol ha de permetre, d’una banda, que la Diputació de Barcelona
pugui garantir la continuïtat de les seves activitats en l’escenari en el qual ens
trobem, així com la represa d’aquelles que, fruit de la declaració de l’estat
d’alarma, s’han vist afectades. D’altra, la regulació de mesures ordenades de
treball no presencial, amb tot el que aquesta modalitat de treball comporta -des
de dotar als empleats i empleades de les eines tecnològiques necessàries fins
a la responsabilitat dels comandaments de saber coordinar i dirigir els equips
de treball-. Però també determinar aquelles tasques que requeriran
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inevitablement de treball presencial, ja sigui de forma esporàdica, regularment
ocasional o permanent, i els criteris que hauran de regir la tornada progressiva
a la feina en atenció a les actuals circumstàncies de crisi sanitària.

Per fer possible la consecució dels objectius esmentats al paràgraf anterior, els
principis que informen el present Protocol són els següents:

A. Minimització del risc de contagis.- Totes les mesures proposades tenen
com a finalitat minimitzar els riscos de contagi derivats de la pandèmia
provocada per la COVID-19, garantint la seguretat i salut dels empleats
i empleades de la corporació.
B. Optimització de la prestació del servei públic.- Així mateix, les mesures
proposades en el present Protocol pretenen maximitzar i optimitzar la
prestació de totes les activitats de la Diputació de Barcelona.
C. Priorització de la modalitat de treball no presencial.
D. Dret a la conciliació.- Es proposen mesures que garanteixen la
conciliació de la vida personal, familiar i professional.

El Protocol que es proposa, d’altra banda, pren en consideració el Plan para la
transición hacia una nueva normalidad (en endavant, el Plan), aprovat pel
Consell de Ministres el 28 d’abril de 2020. Aquest pla conté els criteris pel
desconfinament i, entre aquests, el text es fa ressò dels definits a tal efecte per
l’Organització Mundial de la Salut (en endavant, OMS) el 16 d’abril de 2020. Als
efectes del que interessa quant a la fonamentació del present Protocol, un dels
criteris manifestats per l’OMS és el que recomana “establecer medidas
preventivas en los lugares de Trabajo y promover medidas como teletrabajo,
escalonamiento de turnos y cualesquiera otras que reduzcan contactos
personales”

Així mateix el Plan afirma que aquest “(h)a de servir (...) para proporcionar una
hoja de ruta a las administraciones, a la ciudadanía y el empresariado, cuya
colaboración en la nueva fase sigue siendo esencial, ante un contexto inédito
(…) y que exige la toma de decisiones en un marco de alta incertidumbre tanto
en el ámbito científico como en el económico”. I, a l’apartat referit a la
recuperació de l’activitat, afirma que “(t)ras el período excepcional (…) es
preciso reactivar progresivamente la actividad económica en aquellos sectores
cuya actividad sigue limitada (…)”, tot afegint a continuació que “con el fin de
que se pueda combinar la reducción del contagio y, por tanto, la máxima
seguridad sanitaria y en materia de prevención de riesgos laborales, con la
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capacidad para que la recuperación económica sea rápida y firme (…) (l)os
centros de trabajo deben ser seguros y los trabajadores contar con la máxima
protección sanitaria y laboral. Consecuentemente los empleadores (…)
deberán adaptar sus protocolos y medidas de prevención de riesgos a las
recomendaciones higiénicas y de distanciamiento establecidas por el ministro
de Sanidad, cumpliendo así con su obligación de velar por la salud de los
trabajadores y trabajadoras”.

L’Annex III conté el “cronograma orientativo para la transición hacia una nueva
normalidad” i preveu com a data -orientativa, com s’encarrega de recordar la
nota que acompanya aquest cronograma- la del 10 de maig de 2020 com la
d’inici de les fases descrites al Plan com la I, II i III. La consecució de les tres
fases, d’acord amb el cronograma contingut a l’Annex III del Plan, s’allargaria
fins al 30 de juny.

Aquestes fases es corresponen amb les de l’obertura parcial d’algunes
activitats econòmiques (fase I); l’ obertura parcial d’activitats restringides a la
fase I, amb limitació d’aforament (fase II) i, finalment l’obertura de totes les
activitats sempre mantenint les mesures oportunes de seguretat i distancia
(fase III).

És necessari, doncs, que la Diputació de Barcelona inicií la recuperació de les
seves activitats i que ho faci d’acord amb els criteris dictats per les autoritats
sanitàries, adaptant-los, això si, a la seva organització, tant pel que fa al ritme
d’implementació de cadascuna de les fases, com a les mesures preventives i
les modalitats de treball a adoptar.

