
 
 

 

Assumpte: Aprovació Pla d’actuació per al retorn gradual del confinament aplicat al personal 
del Consell Comarcal, COVID 2019  
 

DECRET DE PRESIDÈNCIA 
 
Estefania Torrente i Guerrero, presidenta del Consell Comarcal del Bages.   
 
Atès que el 11 de març de 2020 l’OMS va declarar el COVID 2019 com a pandèmia. 
 
Atès que el dia 14 de març al vespre el Govern de l’Estat Espanyol va aprovar i publicar el Reial 
Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d' alarma per a la gestió de la situació 
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
 
Atès que per decret de presidència núm. 149/20, de data 16 de març de 2020, es van aprovar 
les mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei del Consell Comarcal del Bages 
amb motiu del COVID-19, i es va fixar com a serveis mínims presencials i/o telemàtics de les 
9:00h a les 14:00h, a partir del dia 16 de març de 2020, un mínim de treballadors/es amb la 
finalitat de garantir el funcionament dels serveis mínims del Consell. 
 
Atès la Resolució de 25 de març de 2020, del Congrés dels Diputats, va ordenar la publicació de 
l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 
de març, fins a les 00:00 hores del diumenge 12 abril. 
 
Atès la Disposició addicional primera del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es 
regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no 
prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita 
contra el COVID-19, estableix que el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i els 
competents en les comunitats autònomes i entitats locals queden habilitats per dictar les 
instruccions i resolucions que siguin necessàries per a regular la prestació de serveis dels 
empleats públics inclosos en l'àmbit d'aplicació de Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, amb 
l'objecte de mantenir el funcionament dels serveis públics que es considerin essencials. 
 
Atès que des Presidència en data 3 d’abril de 2020, amb la finalitat de garantir el funcionament 
del teletreball d’aquest Consell Comarcal, va considerar que cada Cap/Responsable d’Àrea o 
Servei, informaria de la situació actual de teletreball, i dels treballadors i treballadores que 
presten serveis presencialment i que no podien realitzar telemàticament, se’ls assignaria altres 
funcions. 
 
En data 22 d’abril el Congrés va validar la tercera pròrroga de l’estat d’alarma. La mesura 
d’excepció per contenir el coronavirus es mantindrà almenys fins al 10 de maig. 
 
En data 30 d’abril s’ha reunit de forma extraordinària i urgent la Comissió de Seguretat i Salut, i 
s’ha aprovat el Pla d’actuació per a la sortida gradual del confinament aplicat al personal servei 
del Consell Comarcal. 
 
Considerant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per 
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el Decret legislatiu 
1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, i normativa laboral 
concordant, i l’article 48 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. 



 
Considerant les potestats atribuïdes a la Presidència per l’article 13 del text refós de la Llei de 
l’Organització Comarcal de Catalunya – DL 4/2003, i per l'article 83 del Reglament Orgànic 
Comarcal vigent. 

RESOLC 
 
PRIMER.- Deixar sense efectes el decret de presidència núm. 149/20, de data 16 de març de 
2020, on es van aprovar les mesures organitzatives d’aplicació al personal del Consell Comarcal, 
amb motiu del COVID-19. 
 
SEGON.- Aprovar el Pla d’actuació per al retorn gradual del confinament aplicat al personal del 
Consell Comarcal amb el següent contingut: 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
L'escenari de futur més probable és que la transmissió del nou coronavirus SARS- CoV-2 no es 
pugui eliminar a curt termini, de manera que es poden originar brots recurrents durant els 
propers mesos. Això es deu a la gran transmissibilitat, període curt d'incubació, i baixa proporció 
de població immunitzada (15%). 
 
Es proposa un “desconfinament” seqüencial perquè aquesta tornada al lloc de treball no suposi 
un impacte sobre el sistema de salut. 
 
De la mateixa manera que el procés de confinament ha estat progressiu, amb successives fases 
de restriccions a partir de la publicació del RD 463/2020 de 14 de març, pel que es declara l’estat 
d’alarma, s’ha d’establir un programa de reincorporació progressiva dels treballadors. 
 
Cal incorporar els grups de personal d’acord amb l’interès del Consell Comarcal, així com la 
vulnerabilitat i la situació personal de cada treballador/a. 
 
Cal recordar que l’objectiu bàsic d’aquest Pla d’actuació és protegir la seguretat i salut dels 
treballadors/es i evitar els riscos personals i de tercers, d’acord amb la legislació preventiva. 
 
És imprescindible garantir la divulgació de tot el contingut d’aquest Pla d’actuació a tot el 
personal. 
 
Aquest document està subjecte a canvis per recollir les recomanacions oficials dels diferents 
organismes competents. 
 
ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Aquest Pla d’actuació és aplicable a tot el personal que presta serveis al Consell Comarcal, 
sense perjudici de les instruccions específiques que puguin dictar les diferents àrees en relació 
amb colꞏlectius específics. 
 
Caldrà que les persones responsables dels diferents serveis traslladin la informació continguda 
en aquest Pla d’actuació al seu personal, per al seu coneixement i compliment. 
 
Tanmateix aquest pla es comunicarà a tot el personal mitjançant el correu electrònic 
tothom@ccbages.cat, i es publicarà aquest acord a la pàgina web del Consell Comarcal i a 
l’Extranet. 
 
OBJECTIUS 
 
Els objectius d’aquest pla són els següents: 

 Garantir la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores del Consell Comarcal. 



 
 

 

 Garantir el funcionament i la prestació de tots els serveis considerats bàsics. 
 Aplicar en l’actuació comarcal els principis de màxima eficiència, eficàcia i 

coordinació als efectes de reduir al màxim l’impacte del virus i les seves conseqüències 
per la presència del personal. 

 Assegurar una tornada progressiva a l’activitat habitual vetllant per la protecció de la 
salut del personal del Consell Comarcal.  

 La contribució a la contenció del contagi de la malaltia en el centre de treball. 
 El compromís i la responsabilitat social. 

 
MESURES GENERALS 
 

 Cal tornar a identificar i redefinir els serveis essencials necessaris, oferint un correcte i 
adequat funcionament a la ciutadania. 

 No s’obrirà l’atenció al públic presencial fins que les autoritats competents ho 
determinin. 

 En els serveis essencials s’organitzaran equips de treball els quals es rotaran 
alternativament, garantint la disponibilitat d’un equip presencial mínim de persones 
treballadores, evitant que un possible rebrot de la malaltia pugui fer paralitzar les 
activitats. 

 Es prioritzarà el teletreball i el treball no presencial pel màxim de persones, sempre que 
sigui possible i ho permeti la tipologia de feina a realitzar. 

 En el cas de treball presencial, es facilitarà els canvis de torn, possibilitat de treballar 
matí o tarda, o bé combinar el treball amb borsa d’hores, sempre condicionat a les 
necessitats dels serveis essencials. 

 Les persones que treballin físicament al lloc de treball hauran de garantir, en tot 
moment, la distància interpersonal d’aproximadament 2 metres, en tots els llocs de 
treball, a les entrades i sortides al centre de treball, i a les zones comunes. Aquesta 
mesura no serà d'aplicació als treballadors i treballadores que per raó de la seva 
activitat s'entén que han de prestar els seus serveis a distàncies inferiors, com és el cas 
de la xarxa de serveis socials. 

 Per garantir-ho, s’implantaran mesures relacionades amb l’organització dels torns de 
treball, dels horaris, modificacions dels llocs de treball. 

 La reincorporació al treball es realitzarà d’acord amb els criteris de les autoritats 
competents, de manera gradual i amb possibilitat de reassignació de tasques. 

 Pel que es refereix a les persones treballadores especialment sensibles (persones 
vulnerables per COVID-19), per edat, per estar embarassada o per patir afeccions 
mèdiques anteriors (com, p.e., hipertensió arterial, malalties cardiovasculars, diabetis, 
malalties pulmonars cròniques, càncer o immunodepressió), en cas que no puguin 
realitzar les teves tasques a distància, han de contactar amb el Servei de Prevenció de 
Vigilància de la Salut, MB Prevent al telèfon 93.872.64.64 o per correu-e  
vsalut@mbprevent.com, perquè acrediti, si escau, que efectivament han de romandre 
en una situació d'aïllament a efectes laborals. Si és el cas, hauran d’aportar la baixa per 
IT a Serveis Financers/Gestió de Personal. 

 Quan sigui obligatòria la seva utilització es garantirà a totes les persones Equips de 
Protecció Individual (mascaretes, guants, etc.). Caldrà utilitzar racionalment aquets 
EPIS, d’acord amb el protocol de prevenció. 

 S’estableix com a punt de centralització de tots els EPIS del Consell Comarcal del 
Bages l’Àrea de Territori i Medi Ambient. 
La petició d’EPIS per a les persones treballadores de cada Àrea es gestionarà a 
través dels Caps d’Àrea que hauran de fer petició a Protecció Civil, a través de 
pcbages@ccbages.cat 



Es proporcionarà material d’higiene, neteja i protecció a tot el personal: Paper d’un 
sol ús, alcohol hidrogel, mascaretes quirúrgiques, i líquid per desinfecció d’espai de 
treball. 

 
 Tot el personal disposarà del document de MB Prevent “Pla d’actuació i Avaluació en 

els centres de treball. Mesures per a la prevenció de contagis de la COVID 19”. 
S’enviarà per correu electrònic mitjançant el correu tothom@ccbages.cat, i es publicarà 
a l’Extranet. 

 Es distribuirà informació amb indicacions d’utilització dels EPIS i altres mesures de 
prevenció. 
 

MESURES ORGANITZATIVES I DE PREVENCIÓ EN L’EDIFICI DEL CONSELL 
COMARCAL DEL BAGES 
 
 S’ha de garantir la distància de seguretat entre persones mínima de 2 metres tant a 

l'entrada i sortida de centre de treball com durant la permanència en el mateix.  
 S'ha de garantir aquesta distància de seguretat a les zones comunes (accessos, 

passadissos, cuina, lavabos) i evitar-ne aglomeracions de personal. 
 Ventilació dels espais de treball 5-10 minuts mínim 3 cops al dia. 
 En la mesura del possible mantenir les portes obertes dels diferents despatxos per 

evitar contactes amb les manetes.  
 De forma general es faran servir les escales per accedir a plantes superiors o inferiors 

i només es farà servir l’ascensor en cas necessari (mobilitat reduïda o càrrega 
pesada) i de forma individual. 

 Fitxar a la màquina del marcatge a l’entrada del Consell a través de la targeta, no 
manualment  amb codi. 

 No compartiu elements de treball: telèfon, teclat, ratolí, ordinador…i, si ho heu de fer, 
desinfecteu-les prèviament. 

 Renteu-vos sovint les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic i sempre a l’entrar i abans 
de marxar. 

 Eviteu tocar-vos els ulls, el nas o la boca. 
 Eviteu les reunions presencials, afavorint les videoconferències o trucada telefònica. 
 Faciliteu la tasca del personal de neteja i desinfecció, deixant l'espai de treball el més 

lliure possible. 
 Extremar les condicions d’higiene als espais i estris comuns: neveres, cafeteres, 

microones.  Sempre haurà d’haver al costat d’aquest elements paper i productes 
virucides netejadors. Evitar la utilització d’estris comuns (gabinets, gots, etc.) 

 Cal que els treballadors facin seguiment i vigilància dels possibles símptomes dos 
cops al dia i que ho reportin a l’aplicació STOP COVID19 CAT. 
 

2. SITUACIÓ DEL PERSONAL QUE TREBALLI EN CENTRES, EQUIPAMENTS O 
SIMILARS TANCATS 

 
Tot el personal que treballi en equipaments que estiguin tancats: centres educatius, etc. ... 
realitzaran teletreball en cas que sigui possible. 
 
Es podran assignar tasques concretes que es puguin realitzar des de casa i/o que puguin 
contribuir a donar suport a d’altres Àrees i Serveis, si no és possible, generaran una borsa 
d’hores que hauran de retornar d’acord amb les indicacions que es dictaminaran. 

 
3. SITUACIÓ DEL PERSONAL QUE ACRETITI DEURES DE CURA DE PERSONAL DE 

FINS A SEGON GRAU 
 
Tot el personal que acrediti deures de cura respecte del cònjuge o parella de fet, així com 
respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora tindran 
dret a: 



 
 

 

 Accedir a l'adaptació de la seva jornada i/o a la seva reducció amb reducció 
proporcional de les seves retribucions. 

 Solꞏlicitar una borsa d’hores a recuperar. Es negociarà amb els comitè de personal la 
forma de retorn d’aquestes hores. 

 Solꞏlicitud de vacances i/o permisos per assumptes propis o i/hores a compensar. 
 
Es defineixen les situacions que justifiquen aquests drets: 
 

 Quan sigui necessària la presència de la persona treballadora per a l'atenció d'una 
altra que per raons d'edat, malaltia o discapacitat, necessiti de cura personal i directe 
com a conseqüència directa de la COVID-19. 

 Quan sigui necessària la presència de la persona treballadora com a conseqüència 
del tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensin 
cura o atenció a la persona necessitada dels mateixos. 

 Quan la persona que fins al moment s'hagués encarregat de la cura o assistència 
directes del cònjuge o familiar fins a segon grau de la persona treballadora no 
pogués seguir-ho fent per causes justificades. 
 

En tot cas, en el cas dels serveis essencials, caldrà que aquests drets garanteixin el 
normal funcionament del servei. 

 
4. TELETREBALL I TREBALL A DISTÀNCIA 

 
Es considera complerts, amb caràcter excepcional, el deure de protecció de l'article 14 de 
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i l'obligació d'efectuar 
l'avaluació de riscos, l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de 
Riscos Laborals, a través d'una autoavaluació realitzada voluntàriament per la mateixa 
persona treballadora, mentre estigui vigent el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. 
 
 Les persones que teletreballin o treballin a casa hauran de registrar les hores 

efectivament treballades mitjançant informe dels/les Caps d’Àrea/Servei. 
 
 Cada cap de servei corresponent haurà de validar, si escau, aquests fitxatges, portant 

un control sobre si les tasques que s’han encomanat han estat efectivament realitzades 
pel treballador/a. 

 
5. PERÍODE TRANSITORI D’ESTAT D’ALARMA 

 
Aquest període transitori està supeditat a l’evolució de la situació epidemiològica i a les 
instruccions i directius de les autoritats competents.  
 
S’estableix un mínim d’atenció directa en els següents serveis, en els quals se’ls facilitarà 
els equips de protecció individual que corresponguin pel lloc de treball: 

 
  ÀREA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, DONES I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 

 
 Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat (1 persona). 
 
   
 



 
ÀREA D’ATENCIÓ SOCIAL ESPECIALITZADA 

 
Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència, Servei d’Inclusió Social,  
Acollida i Envelliment, (2 persones). 

    
ÀREA DE MEDI AMBIENT 

 
  Protecció Civil i Emergències, (1 persona). 
  
 ÀREA D’EDUCACIÓ I CULTURA 
  
 Educació, (2 persones). 
 

ÀREA JOVENTUT I HABITATGE 
 
Habitatge, (2 persones) 
 
ÀREA DE SUPORT ALS MUNICIPIS I CONSUM 

 
Servei d’Informàtica i suport als municipi (1 persona) 

 
El personal que està teletreballant o treballa a casa, i que són les següents Àrees:  
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I VICEPRESIDÈNCIA 
Serveis Generals, Comunicació, Registre i Atenció al públic  
 
ÀREA D’ADMINISTRACIÓ 
Recursos Humans, Serveis Financers, Administració Electrònica 
 
ÀREA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, DONES I POLÍTIQUES D’IGUALTAT 
Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat 
 
ÀREA D’ATENCIÓ SOCIAL ESPECIALITZADA 
Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència 
Servei d’Inclusió Social, Acollida i Envelliment 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT COMARCAL 
Promoció comarcal i dinamització socioeconòmica 
Programes d’ocupació 
 
ÀREA DE TURISME 
Turisme 
 
ÀREA DE TERRITORI I MOBILITAT 
Territori 
Mobilitat 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
Medi Ambient 
Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental 
 
ÀREA D’EDUCACIÓ I CULTURA 
Educació 
Cultura 
 



 
 

 

ÀREA JOVENTUT I HABITATGE 
Joventut 
Habitatge 

 
ÀREA DE SUPORT ALS MUNICIPIS I CONSUM 
Servei d’Informàtica i suport als municipis 
Oficina comarcal d’informació al consum 

 
Continua amb el teletreball o treball a casa. Només ha d’acudir al centre de treball 
excepcionalment per aquelles tasques que no es puguin realitzar des de casa, i són   
 
Aquestes persones hauran de registrar les hores efectivament treballades mitjançant 
informe dels/les Caps d’Àrea/Servei. Setmanalment s’haurà d’haver complert amb el 
còmput d’hores corresponent segons la jornada laboral de cadascú. Si no es pot complir 
amb el còmput total d’hores de dedicació, es crearà una borsa d’hores a compensar. 
 
Personal que no pot teletreballar o treballar a casa: aquest personal començaria a 
acumular una borsa d’hores d’acord amb el tipus de jornada que tingui cada persona.  
Alternativament podran disposar de dies de vacances i/o assumptes propis i/o hores a 
compensar. 
 
Totes les persones que ho vulguin, poden solꞏlicitar vacances i/o permís per assumptes 
propis i/o hores a compensar. 

 
En cas de necessitat es poden ampliar els serveis mínims. Ho decidirà cada Cap d’Àrea o 
Servei, i ho haurà de comunicar a Gerència. 
 

6. APLICACIÓ A PARTIR DEL DIA  11 DE MAIG 
 

A- PERSONAL QUE ACTUALMENT ESTÀ TELETREBALLANT: 
 
Continuar amb el teletreball o treball a casa. 

 
Possibilitat presència puntual al centre de treball, amb les mateixes indicacions preventives 
que el personal presencial. 
 

B- PERSONAL QUE NO POT TELETREBALLAR 
 
Presència al centre de treball 
Ocupació dels espais: Caldrà mantenir distància de 2 metres entre treballadors/es. 
Es procurarà garantir l’ocupació del 50% de l’espai del lloc de treball, la presència serà 
amb periodicitat setmanal alterna. Quan s’hagin de realitzar torns de treball, es 
prioritzarà que al primer torn hi acudeixin les persones de menys edat. 
Mesures preventives: Ús mascareta quirúrgica, mantenir distància seguretat 2 
metres, ventilació diària dels espais de treball 5-10’. Rentar-se les mans sovint, 
fitxar a la màquina del marcatge a l’entrada del Consell a través de la targeta, no 
manualment  amb codi.  

           
C- PERSONAL QUE NO POT TELETREBALLAR PER RAONS EXTRALABORALS 

 
Flexibilitat horària: adaptar l’horari si és possible (treballar per la tarda...). 
Possibilitat de recuperar les hores. 



Poder disposar de permisos per assumptes propis i/o vacances i/o hores a compensar. 
Incapacitat laboral transitòria. 

 
TERCER.- Correspon als caps d’Àrea o Servei organitzar el treball no presencial del personal al 
seu càrrec. Seran els competents per a la determinació de les funcions i comeses que han de 
realitzar amb teletreball o treball a casa. També hauran de determinar les persones a les es 
requerirà la seva presència física al centre de treball. 

 
QUART.- Caldrà informar a Gerència (mitjançant un correu electrònic) sobre les persones que 
realitzen teletreball o treball a casa, les persones que acumularan una borsa d’hores a retornar. 
Les persones que treballaran presencialment, els seus Caps d’Àrea o Servei ho comunicaran a 
Gerència cada dilluns. 
 
CINQUÈ.- En la modalitat de teletreball es respectaran sempre les directrius de ciberseguretat 
que indiqui el Servei d’Informàtica del Consell Comarcal. Les reunions es realitzaran amb les 
eines i solucions digitals corporatives del Consell Comarcal. 
 
SISÉ.- Es vetllarà perquè tots els serveis que realitzen empreses externes per encàrrec del 
Consell Comarcal, es desenvolupin correctament i seguint les recomanacions de les autoritats 
competents. 
 
SETÉ.- Aquesta resolució entra en vigor el dia 11 de  maig i té vigència indefinida fins a la seva 
derogació, revisió o modificació en funció de l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord 
amb les instruccions i directius de les autoritats competents. 
 
VUITÈ.- Ordenar la publicació d’aquest acord a la pàgina web del Consell Comarcal i a 
l’Extranet. 
 
La presidenta             Davant meu,       
                La Secretària  
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