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Annex 01: Trello l’eina de planificació i gestió de tasques pel 

desenvolupament del TFG 

Es pot consultar l’eina de gestió d’aquest TFG a: https://trello.com/b/K9h9mauw/treball-de-fi-de-

grau-ade  

Trello es tracta d’una eina de gestió basada en taulers i targes d’activitats. 

Es una eina inspirada fortament en la metodologia Kanban per a la gestió de projectes (Per 

saber-ne més sobre la metodologia kanban vegeu: 

https://www.youtube.com/watch?v=WP6Nt5XV980, però en síntesi es tracta d’una metodologia 

basada en l’agrupació d’activitats en tres grans paquets: tasques pendents, tasques en 

marxa i tasques fetes, i una planificació per dates de venciment. 

 

Cada activitat es veu representada en una tarja dins de cada columna, i aquesta a la seva 

vegada pot incloure els checklist corresponents de cada tasca. 

 

                                                      

1  

Gràfic 1. 

Títol /breu 

explicació. 

https://trello.com/b/K9h9mauw/treball-de-fi-de-grau-ade
https://trello.com/b/K9h9mauw/treball-de-fi-de-grau-ade
https://www.youtube.com/watch?v=WP6Nt5XV980
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Annex 1: Nota del ministeri de Sanitat informant de la notificació de Xina 

Fer doble clic damunt de la captura per obrir el document 

 

Gràfic 1. 

Títol /breu 

explicació. 
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Annex 2 Editorial de La Vanguardia de 12 de febrer de 2020 

Fer doble clic damunt de la captura per obrir el document 
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Annex 3: Decret de creació i composició del gabinet de crisi 

Fer doble clic damunt de la captura per obrir el document 
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Annex 4: Decret d'alcaldia de 14 de març de 2020, d'establiment de 

mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus 

COVID-19 

Fer doble clic damunt de la captura per obrir el document 
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Annex 5: Instrucció 1/2020 de la gerent municipal, d’11 de març de 2020, 

relativa a la limitació dels trasllats fora de Catalunya del personal al servei 

de l'Ajuntament de Barcelona i de les entitats depenents 

Fer doble clic damunt de la captura per obrir el document 
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Annex 6 Pla Específic Municipal per a risc Sanitari 

Fer doble clic damunt de la captura per obrir el document 
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Annex 7 Resum del Pla Bàsic d’Emergències 
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Annex 8 Taula de material sanitari distribuït a la Guardia Urbana 

Data 13 d’abril de 2020 

Equips de protecció individual 

Mascaretes quirúrgiques  38.500 

Mascaretes buconasals FFP2/FFP3  18.330 

Guants (unitats)  136.000 

Ulleres de protecció  8.530 

Pantalons de protecció  73 

Granotes  3.850 

Peücs  519 

Vestits antiesquitxos (buzos)  1.121 unitats 

Botes d’aigua (parells)  33 

Equips de neteja i desinfecció 

Neteja botes (unitats)  4  

Polvoritzadors  99  

Canons ozó (unitats)  6  

Bidons (unitats)  167  

Desinfectants per espais 

Lleixiu  4.780 litres  

Peròxid d’hidrogen  1.600 litres  

Clor granulat  60 Kg  

Desinfectants personal  

Gel hidroalcohòlic  5.747 litres  

Alcohol al 70%  1.000 litres  

Sabó  150,5 litres  
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Annex 9 Situació d’emergència Covid-19 a Barcelona. Informe general 

d’alcaldia 

Fer doble clic damunt de la captura per obrir el document 
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Annex 10 Informe d’evolució Covid19 (gerència) 

Fer doble clic damunt de la captura per obrir el document 
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Annex 11 Informe d’estat actual (diari) 

Fer doble clic damunt de la captura per obrir el document 
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Annex 12 Informe d’activitat policial tant de Guàrdia Urbana com de 

Mossos d’Esquadra (diari) 

Fer doble clic damunt de la captura per obrir el document 
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Annex 13 Informe d’activitat de Bombers 

Fer doble clic damunt de la captura per obrir el document 
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Annex 14 Informe d’activitat de Bombers en el marc de les oficines 

tècniques 

Fer doble clic damunt de la captura per obrir el document 
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Annex 15 Informe de normativa 

Fer doble clic damunt de la captura per obrir el document 
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Annex 16 Informe de situació del món (cada 48h.) 

Fer doble clic damunt de la captura per obrir el document 
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Annex 17 Informe de prospectiva (cada 48 h.) 

Fer doble clic damunt de la captura per obrir el document 
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Annex 18 Plans de contingència 

Els plans de contingència són la distribució espaial (per centres de treball) i temporal per tal de 

dificultar el contacte i el contagi entre el personal decretat com a servei escencial. 

Cada dependència realitza el seu per ordre de la gerència municipal. 

Mostrem el cas de la dependència de la 5a tinència, una dependència només amb vuit 

treballadors. Es pot veure com apareixen torns per setmanes de teletreball. 

 

Altres casos són de molta més major complexitat: la Guàrdia Urbana, per exemple va impulsar 

un decret on van partir per la meitat la plantilla i va impulsar un decret de torns 7x7, una 

setmana treballant i una a casa, caps de setmana inclosos. A nivell de centre de treball ha 

suspès els briffings (reunions d’inici de torn per facilitar l’ordre de servei) i és el servei essencial 

que més material profilàctic consumeix de la institució. 

 

Un altre exemple de Pla de contingència és el pla de contingència de gènere que es mostra a 

continuació: (Fer doble clic damunt de la captura per obrir el document) 
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Annex 19 Protocols i procediments operatius davant la crisi del Covid19 

Es mostra línforme d’adaptació que detalla tots els canvis produïts, tant de procediments nous 

com d’adaptats. 

Fer doble clic damunt de la captura per obrir el document 
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Annex 20 acta de reunió del Gabinet de Crisi del Covid19 

Fer doble clic damunt de la captura per obrir el document 
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Annex 21 acta del CeCoPal (Centre de Cordinació de l’emergència) 

Fer doble clic damunt de la captura per obrir el document 
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Annex 22 Informe de seguiment de l’emergència sanitària a Barcelona (del 

Consorci Sanitari de Barcelona) 

Fer doble clic damunt de la captura per obrir el document 
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Annex 23 Informe de serveis funeraris 

L’informe de serveis funeraris és ens format Excel. Tot i que és d’actualització diària, no es 

tracta de material de consulta gens freqüent. L’emergència situa la prioritat d’esforços en els 

vius, no en els difunts. Aquesta dada només es consulta quan, a efectes de premsa es fa 

necessària. 
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Annex 24 Actes de les reunions del PROCICAT (gabinet de crisi de la 

Generalitat de Catalunya) 

Fer doble clic damunt de la captura per obrir el document 
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Annex 25 Plantilla test d’habilitats directives i test de gestió del temps i 

gestió de l’estrès 

Fer doble clic damunt de la icona per obrir el document 

an25_Tests Annex 

TFG.xlsx
 

Annex 26 Testos realitzats 

Fer doble clic damunt de la icona per obrir el document 

Individu A 

an26_Tests Annex 

TFG_indivA.xlsx
  Individu B 

an26_Tests Annex 

TFG_indivB.xlsx
 

Individu C 

an26_Tests Annex 

TFG_indivC.xlsx
  Individu D

an26_Tests Annex 

TFG_indivD.xlsx
 

Individu E 

an26_Tests Annex 

TFG_indiv E.xlsx
 

Annex 27 Resultats dels testos realitzats 

Fer doble clic damunt de la icona per obrir el document 

an27_conclusions.xl

sx
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Annex 28 Taula de resum dels hotels habilitats, les places finals i 

l’ocupació 

Data 13 d’abril de 2020 

Referència  Nom hotel 

equipament 

habilitat  

Entrada en 

funcionament  

Nº places 

finals  

Places 

ocupades  

TOTS  COTTON  22/3/2020  77  56  

TOTS  BAKERY  26/3/2020  71  22  

Vall d’Hebron  MELIÀ  29/3/2020  305  234  

Hospital del Mar  PRINCESS  1/4/2020  329  183  

TOTS  VINOTECA  7/4/2020  60  49  

Hospital Sant 

Pau  

ILUNION  10/4/2020  186  35  

TOTAL  1028  579  

En data 13/04/2020, en les 579 places ocupades s’han atès 790 pacients. 

  



La crisi del Covid19 a Barcelona. Un cas de gestió de l'emergència 

 

34 

 

Estudis d’Economia i Empresa 

 

Annex 29 Instrucció de la gerent municipal de 15 de maig de 2020, relativa 

a l'establiment de pautes en el treball a distància durant la situació de 

crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 

Fer doble clic damunt de la icona per obrir el document 
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Annex 30 Material gràfic generat durant la crisi 

Fer doble clic damunt de la icona per obrir el document 

Totes les fotografies són realitzades per l’autor del TFG o extretes del repositori de l’Ajuntament 

de Barcelona amb llicència Creative Comons (https://www.barcelona.cat/imatges/ca/)  

 

 

 

 

https://www.barcelona.cat/imatges/ca/
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