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CAPÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1 - Àmbit Personal 
 
1. El Present Acord afecta el personal funcionari de la Diputació de Barcelona integrat en la seva 
pròpia plantilla, en la dels seus Organismes Autònoms o dels Ens consorciats en què hi participa, 
sempre i quan aquests no s’hagin dotat d’instruments propis de negociació. S’entén inclòs dins el 
personal funcionari, el personal amb habilitació de caràcter nacional.  
 
2. També resulta d’aplicació, en els temes previstos en la normativa específica, al personal interí 
nomenat per la corporació.  
 
3. Resta exclòs de l’àmbit d’aplicació de l’Acord, el personal directiu professional de la corporació i 
el dels ens dependents o en els que hi participa i el personal eventual nomenat per la corporació.  
 

Article 2 - Àmbit Temporal 
 
• La vigència d’aquest acord serà des del dia 1 de gener de 1996 al 31 de desembre de 1999, 

excepció feta d’aquells articles en els quals s’especifiqui una data de vigència diferent.  
 
• Aquest acord quedarà prorrogat tàcitament per un any, amb excepció del règim retributiu, 

llevat de denúncia expressa d’una de les parts, que efectuarà per escrit la part denunciant a 
l’altra, amb expressió de les matèries objecte de denúncia i negociació, i amb l’antelació de tres 
mesos a la data de finalització de la vigència de l’acord.  

 
• Això no obstant, en l’endemig de l’aprovació d’un nou acord, el present mantindrà la seva 

vigència en totes aquelles previsions que fàcticament i jurídicament siguin de possible aplicació.  
 
• Es garanteix el respecte als drets legalment adquirits per qualsevol contracte, acord o 

disposició anterior a l’entrada en vigor d’aquest acord que no vulneri la legalitat vigent, a nivell 
administratiu econòmic. Qualsevol acord posterior més favorable prevaldrà sobre el que 
s’estableix en aquest Acord, tenint en compte que per a la seva validesa i eficàcia serà 
necessària l’aprovació expressa i formal dels òrgans competents, en el seu àmbit respectiu.  

 
• Les condicions i millores resultants d’aquest Acord són compensables en la seva totalitat amb 

les que anteriorment fossin vigents mitjançant condicions pactades, acord de la Corporació 
imperatiu legal de qualsevol naturalesa, o qualsevol altre motiu.  

 
• Les disposicions legals futures que impliquin variació econòmica, en tots o en alguns dels 

conceptes retributius o creació d’altres nous, únicament tindran eficàcia pràctica si, 
considerades en el seu còmput anyal i afegides a les vigents amb anterioritat a les esmentades 
disposicions, superen el nivell total d’aquest Acord. En cas contrari es consideraran absorbides 
per les millores aquí pactades.  

  



5  

 

 

Article 3 - Clàusula de garantia, compensació i absorció 
 
1. Es garanteix el respecte als drets legalment adquirits per qualsevol contracte, acord o disposició 
anterior a l'entrada en vigor d'aquest Acord que no vulneri la legalitat vigent, a nivell administratiu 
o econòmic. Qualsevol acord posterior més favorable prevaldrà sobre el que s'estableix en aquest 
Acord, tenint en compte que per a la seva validesa i eficàcia serà necessària l'aprovació expressa i 
formal dels òrgans competents, en el seu àmbit respectiu.  
 
2. Les condicions i millores resultants d'aquest Acord són compensables en la seva totalitat amb les 
que anteriorment fossin vigents mitjançant condicions pactades, acord de la Corporació, imperatiu 
legal de qualsevol naturalesa, o per qualsevol altre motiu.  
 
3. Les disposicions legals futures que impliquin variació econòmica, en tots o en alguns dels 
conceptes retributius o creació d'altres nous, únicament tindran eficàcia pràctica si, considerades 
en el seu còmput anyal i afegides a les vigents amb anterioritat a les esmentades disposicions, 
superen el nivell total d'aquest Acord. En cas contrari es consideraran absorbides per les millores 
aquí pactades.  
 

Article 4 - Vinculació 
 
El present acord constitueix un tot únic i indivisible, basat en l’equilibri de les reciproques 
obligacions i mútues contraprestacions assumides per les parts, i com a tal, ha d’esser objecte de 
consideració conjunta. En conseqüència, cap de les obligacions i contraprestacions esmentades i 
pactades per aquest Acord pot ésser aïlladament considerada.  
 

Article 5 - Seguiment 
 
• Queda constituïda una comissió paritària de seguiment d’aquest acord, amb la composició de 

representants de les centrals sindicals següents: 3 UGT, 3 CCOO, 2 CTC i 1 CSIF, i pel mateix 
nombre de membres en representació de la Diputació.  

 
• La comissió celebrarà reunions ordinàries cada dos mesos, i extraordinàriament si ho acorden 

les parts.  
 
• Les funcions de la Comissió de Seguiment seran: establir el calendari de negociació d’un nou 

Acord, l’estudi, interpretació, seguiment, vigilància, conciliació en els conflictes o discrepàncies 
sobre aquest i posterior desenvolupament dels pactes que figuren en el present Acord.  

 
En el supòsit que la Comissió de Seguiment hagués de debatre sobre qüestions que afectin al 
personal funcionari de la Diputació adscrit en servei actiu a organismes autònoms o ens consorciats, 
sempre que aquest no s’hagin dotat d’instruments propis de negociació, la Comissió podrà requerir 
la presència dels respectius gerents.  
 
• Les normes de funcionament de la Comissió de Seguiment s’establiran de mutu acord.  
 
• En el supòsit de no reeixir respecte als temes plantejats en el si de la Comissió de Seguiment, 

d’acord amb les seves funcions, ambdues parts podran plantejar-se novament i de mutu acord 
davant del CEMICAL.  
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CAPÍTOL II - CONDICIONS DE TREBALL 

 

Article 6 - Modalitats d’accés a la funció pública i participació de la Junta de 
Personal 

 
• L’accés a la funció pública de la Diputació de Barcelona, es realitza mitjançant les proves i 

procediment assenyalats a la normativa legal que la regula, i la seva materialització es programa 
amb l’oferta pública anyal d’ocupació, que conté les places vacants a proveir.  

 
• En tots els tribunals que judicaran les proves per a l’accés a les places vacants de la plantilla, la 

Diputació designarà un membre de la Junta de Personal, a proposta d’aquesta, per actuar com a 
vocal amb veu i vot. Aquest vocal haurà de tenir titulació acadèmica o professional d’igual o 
superior nivell a l’exigida per accedir a la plaça que es convoqui.  

 
El president o presidenta de la Junta de Personal serà puntualment informat de la composició 
nominal dels tribunals de les proves d’accés, les bases de les convocatòries, lloc, data i hora de la 
celebració dels exercicis.  
 
• Es reconeix a la Junta de Personal i a les centrals sindicals representatives la facultat, prèvia 

petició per escrit, d’obtenir de la Direcció de Serveis de Relacions Laborals la informació 
complementària relativa a les incidències esdevingudes en la realització de les proves, que 
signifiquin aclariments de dades, respectant els drets dels aspirants i obligant-se a la reserva 
sobre la informació obtinguda.  

 
• Els òrgans de selecció seran col·legiats i la seva composició haurà d’ajustar-se als principis 

d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre 
dona i home.  

 
El personal d’elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no 
podran formar part dels òrgans de selecció.  
 
La pertinència als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, no podent ostentar-se aquesta 
en representació o per compte de ningú.  
 

Article 7 - Nomenaments interins en plaça vacant 
 
• Els nomenaments interins en plaça vacant o vacant accidental s’efectuaran mitjançant borsa de 

treball constituïda per les persones que hagin estat seleccionades com a resultat d’un concurs 
públic convocat expressament per accedir a aquestes places.  

 
• La convocatòria pública pel sistema de concurs a què fa referència l’apartat anterior, contindrà 

les corresponents bases específiques en funció de la tipologia dels llocs a proveir, que en tot cas 
s’hauran de regir per les següents bases marc:  

 
El barem de mèrits s’ajustarà a la següent escala graduada:  
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• Experiència professional en el desenvolupament de funcions substancialment coincidents o 
anàlogues en el seu contingut professional i en el seu nivell tècnic a les del lloc a proveir, a raó 
de 0,5 punts per any en el sector privat i 1 punt per any en les administracions públiques, fins a 4 
punts.  

 
• Titulacions acadèmiques o cursos de formació adients al lloc a proveir, que hauran d’especificar-

se de forma genèrica a la convocatòria, fins a 2 punts.  
 
• Serveis efectius prestats a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms, consorcis 

o altres ens en què participa, per personal funcionari de carrera o personal interí d’aquesta 
Diputació, o bé com a personal laboral fix adscrit a la plantilla de la Diputació de Barcelona, o bé 
personal laboral fix subrogat de la Diputació de Barcelona, amb una valoració de 
desenvolupament adequat, a raó de 0,5 punts per any, fins a 2 punts.  

 
• Altres mèrits específics de la convocatòria adequats al lloc convocat, fins a 2 punts.  
 
Els mèrits invocats hauran d’acreditar-se documentalment,  
 
• Dintre de l’apartat a) del punt anterior, es considerarà experiència professional aquella que 

resulti del desenvolupament adequat, en la Diputació de Barcelona, del lloc corresponent a la 
categoria professional immediatament inferior a la del lloc a proveir, a fi d’afavorir la promoció 
del personal de la Corporació.  

 
• En les convocatòries corresponents a les categories d’auxiliar de sanitat i serveis socials, 

ajudants de personal d’oficis i subalterns, es valorarà a l’apartat a) el desenvolupament adequat 
en la Diputació de Barcelona, de llocs de treball d’operari de serveis en el mateix àmbit 
professional que el de la categoria convocada.  

 
• Els apartats a i c del punt 2.1 es valoraran fins a 3 punts cadascun en les convocatòries 

corresponents als grups de titulació C, D i E  
 
• Les convocatòries específiques podran contemplar entrevistes amb les persones candidates 

determinants del seu nivell de formació, comprovacions de caràcter pràctic per valorar els 
nivells d’experiència i/o proves de caràcter psicotècnic per valorar capacitats i adequació als 
llocs a proveir.  

 
En el supòsit d’incloure una prova, aquesta tindrà caràcter eliminatori, havent d’obtenir un mínim 
de 50% de la seva valoració per poder ser proposat/a per l’òrgan seleccionador.  
 
La puntuació màxima a atorgar en aquesta fase serà de 5 punts en el cas d’entrevista i de 10 quan es 
demani una prova de comprovació de coneixements.  
 
En el supòsit que hi hagi entrevista, les convocatòries indicaran els aspectes que s’hi valoraran.  
 
• Les bases s’hauran de contemplar, a més, els continguts mínims a què fa referència la normativa 

legal vigent.  
 
• L’òrgan seleccionador inclourà un vocal a proposta de la Junta de Personal.  
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Els concursos públics per cobrir places d’aquells categories de major rotació o índex d’incidència, es 
convocaran amb una periodicitat bianual. Els òrgans seleccionats inclouran un representant de 
cadascuna de les centrals sindicals signants.  
 
En la cobertura de vacants per períodes no superiors a tres mesos, si no existís borsa de treball o 
aquesta estigués exhaurida, es procedirà a la provisió mitjançant selecció de la persona més adient, 
en aplicació del barem de mèrits previst a l’apartat anterior, d’entre aquelles que hagin formulat 
demanda de treball en el darrer any.  
 
La Direcció dels Serveis de Recursos Humans, a petició de la Junta de Personal o de les centrals 
sindicals representatives, facilitarà la informació relativa a la situació de la cobertura de vacants i a 
la utilització de la borsa de treball.  
 

BORSES DE TREBALL  
 
• Es mantindrà en les diferents borses de les quals formin part i fins a la seva jubilació, les 

persones majors de 55 anys, sempre que acumulin un mínim de 8 anys de serveis efectius 
prestats a la Corporació i que acreditin un mínim de 3 anys en el desenvolupament dels llocs de 
treball corresponents a les borses. Serà d’aplicació als grups D i E, podent-se fer extensiu al 
personal TA. Educador, TM Bibliologia i TM Sanitat.  

 
• Són objecte d’aquesta proposta les borses corresponents a les següents categories:  
 

� Ajudant cuiner  
� Auxiliars administratius  
� Auxiliars de sanitat-geriatria  
� Auxiliars de sanitat-psiquiatria  
� Guardes forestals  
� Oficial conductor  
� Oficial cuiner  
� Operaris de servei  
� Subalterns  
� T.A. Educador  
� T.M. Bibliologia  
� T.M. Sanitat  

 
• Es valida un període de 5 anys els processos selectius superats, inclosa l’oferta Pública.  

 
• Respecte a les proves corresponents a les diferents borses de treball dels grups esmentats, es 

valoraran amb Apte/No Apte. Seguidament es comenten els criteris a seguir en la fase de 
valoració de mèrits, en cas de produir-se empat en els puntuacions. S’acorda fixar-ne tres:  

 
1) Antiguitat a la Diputació en funcions anàlogues al lloc a proveir  
2) Serveis prestats en l’administració pública en qualsevol lloc  
3) Experiència en l’àmbit privat en funcions anàlogues al lloc a proveir.  

 
Les convocatòries es faran cada dos anys, amb una validesa de cinc. Per cada convocatòria s’haurà 
de presentar necessàriament instància per poder fer la valoració de mèrits.  
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PLA ESTABILITAT PER AL PERSONAL NO FIX DE LA CORPORACIÓ  
 
 1. La cobertura de les necessitats de personal de la Diputació de Barcelona, es regirà pels criteris 
següents:  
 

a) Les necessitats de personal que es generin a partir de l’aprovació d’aquests acords 
s’atendran, prioritàriament, amb personal funcionari de carrera de la Corporació, mitjançant 
els sistemes de provisió ordinaris legalment previstos i l’efectivitat dels reingressos al servei 
actiu dels empleats públics que així ho sol·licitin.  
 
De manera excepcional i per motius d’urgència degudament justificats, es podrà fer ús dels 
sistemes de provisió extraordinaris en els termes previstos de l’ordenament jurídic.  
 
b) Es faran convocatòries de promoció interna amb la finalitat de mantenir la qualitat dels 
serveis i de racionalitzar l’eficàcia i eficiència dels recursos humans existents sense haver de 
recórrer a la incorporació de personal de nou ingrés.  
 
c) Com a regla general no es nomenarà personal funcionari interí ni es contractarà personal 
laboral temporal, llevat que es tracti d’un supòsit de necessitat urgent i que no es pugui 
ajornar. Aquesta excepció s’aplicarà només en relació amb els serveis, funcions i categories 
professionals que la Corporació hagi considerat prioritàries o que afectin als serveis públics 
essencials.  
 
Aquests nomenaments de personal interí i contractacions de personal laboral temporal 
quedaran condicionats, si és el cas, a la resolució dels processos previstos en els apartats 
precedents.  

 
2. Sobre la possibilitat d’efectuar nomenaments de personal interí corresponents a les lletres b, c i d 
de l’art. 10 de l’EBEP (b)Substitució transitòria dels titulars, c) execució de programes de caràcter 
temporal, que no podran tenir una durada superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més 
per les lleis de Funció Pública que es dictin en el desenvolupament d’aquest Estatut, d) excés o 
acumulació de tasques per un termini màxim de sis mesos, dins un període de dotze mesos)  
 
Només es podrà nomenar personal interí o contractar personal laboral temporal per cobrir 
necessitats urgents i inajornables en casos excepcionals que puguin encabir-se en la definició de 
sectors, funcions i categories professionals prioritàries o que afectin els serveis públics essencials.  
 
Així mateix, en aquells casos en què hagi desaparegut la causa que motivà el nomenament es podrà 
finalitzar d’acord amb el que estableix l’ordenament de funció pública.  
 
3. En relació amb els criteris recollits en l’apartat 1 precedent, quan els requisits fixats per ocupar els 
llocs de treball vacants així ho estableixin, les necessitats de personal que es generin es podran 
atendre mitjançant mesures de mobilitat administrativa.  
 
Primer.- Principis generals (30-06-16)  
 
Les mesures contingudes en aquests acords, es regiran pels següents principis:  
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1. Acreditació de la realització de funcions estables –susceptibles d’integrar el contingut 
funcional d’un lloc de treball i d’una plaça de plantilla.  
 
2. Acreditació d’una determinada antiguitat i continuïtat en el temps.  
 
3. Existència de dotació pressupostària. És important remarcar el fet que per materialitzar 
aquest procés d’estabilització d’empleats a la plantilla de la Diputació de Barcelona, i per tal 
de mantenir l’estabilitat pressupostària, es prioritzarà inicialment les places vacants 
existents en les diferents àrees de la corporació, establint, per tant, un procés gradual de 
regularització.  
 
4. Només es podran utilitzar aquelles places vacants que durant els 6 mesos anteriors a 
l’aprovació d’aquest Acord, no s’hagin demanat cobrir formalment i, si fos necessari, 
aquelles vacants que es puguin produir durant la implementació d’aquest procés 
extraordinari d’aplantillament. Aquests nomenaments no podran suposar un augment de la 
plantilla que afecti l’estabilitat pressupostària ni contravenir la legalitat vigent.  
 
5. Amb caràcter prioritari, el personal funcionari interí nomenat per a l’execució de 
programes de caràcter temporal o per un excés o acumulació de tasques, sempre i quan 
acumuli una antiguitat continuada de 2 anys realitzant les mateixes funcions, serà nomenat 
fins a la provisió del lloc de treball ocupant, a aquest efecte, una plaça del servei on estigui 
adscrit.  

 
Segon.- Criteris de gestió  
 
Els criteris de gestió de les mesures contingudes en aquests acords, seran els següents:  
 

1. Prioritzar els candidats amb més antiguitat.  
 
2. Prioritzar a les persones de 40 anys o més.  
 
3. En cas de no existir plaça vacant en el servei d’adscripció del funcionari, s’emprarà una 
plaça vacant que sigui adient de qualsevol altre servei, sempre i quan aquesta no estigui 
afectada per un procés de provisió o s’hagi sol·licitat la seva cobertura.  
 
4. El dret a la provisió de les places vacants mitjançant aquest procés serà, amb caràcter 
excepcional i d’acord amb el que preveu el punt tercer apartat II.4 d’aquest Acord, prioritari 
respecte del dret a la mobilitat interna i la promoció.  

 
Tercer.- Regularització dels nomenaments de personal interí i millora de l’estabilitat  
 
I. Nomenament fins a provisió reglamentària del lloc de treball quan es tracti de funcionaris 
interins que estiguin ocupant una plaça vacant  
 
El personal funcionari interí, que estigui ocupant un mateix lloc de treball corresponent a una 
vacant de plantilla, durant un període de 6 mesos sense cap avaluació que informi d’un 
desenvolupament inadequat de les funcions del lloc de treball ocupat en els termes que es disposa 
en la normativa específica, serà nomenat fins a la provisió reglamentària del lloc, llevat que de 
manera excepcional existeixi una causa organitzativa degudament justificada que ho impedeixi, 



11  

 

com ara una modificació d’estructura orgànica, un procés de reincorporació de personal funcionari, 
reingressos, entre d’altres.  
 
II. Personal amb nomenament a temps cert que no ocupa plaça de plantilla  
 
1. El personal funcionari interí nomenat per a l’execució de programes de caràcter temporal o per 
un excés o acumulació de tasques, quan acumuli una antiguitat continuada de 2 anys realitzant les 
mateixes funcions, serà nomenat fins a la provisió reglamentària del lloc de treball ocupant, a 
aquest efecte, una plaça vacant de plantilla de la gerència o direcció de serveis on estigui adscrit, 
sempre i quan les funcions que desenvolupa hagin esdevingut estructurals i estables en el temps, i  
no existeixi una causa organitzativa que ho impedeixi, ni cap avaluació que informi d’un 
desenvolupament inadequat de les funcions del lloc de treball ocupat en els termes que es disposa 
en la normativa específica.  
 

a) En cas que no hi hagi places vacants disponibles a la gerència o direcció de serveis 
d’adscripció, es posaran a disposició places vacants d’altres gerències o direccions de 
serveis, sempre i quan no hi hagi una petició formal i acreditada de cobertura en els sis 
mesos anteriors a la proposta de nomenament.  
 
b) El nomenament d’aquest personal en plaça vacant no podrà suposar un augment de la 
plantilla que afecti l’estabilitat pressupostària, ni tampoc contravenir la legalitat vigent.  
 
c) L’assignació de les places vacants d’altres gerències o direccions de serveis als empleats 
que compleixin els requisits recollits a l’apartat 2.1, obeirà a criteris d’antiguitat i d’edat, 
afavorint els empleats de més de 40 anys o més.  

 
2. El dret a l’estabilitat del personal interí que obtingui un nomenament fins a la provisió 
reglamentària en aplicació d’aquests acords, tindrà prioritat respecte a la celebració de 
convocatòries de provisió de llocs i a la promoció interna. Aquesta prioritat es mantindrà en el 
temps mentre es procedeixi a la regularització d’aquest personal de conformitat amb el que 
disposa el punt 4.  
 
3. En gerències i direccions de serveis específiques, on per a un mateix lloc de treball hi hagi una 
diversitat d’horaris, unitats d’adscripció i centres de treball, el nomenament fins a la provisió pot 
implicar un canvi de destinació, en tant que en aquests casos es prioritzarà la celebració de 
concursos de canvi de torn, de canvi de recinte o canvi d’horari per garantir el dret a la mobilitat del 
personal funcionari.  
 
A aquests efectes, tenen la consideració de serveis específics, els prestats en els termes previstos al 
paràgraf anterior a les gerències de serveis de Biblioteques, RESPIR, Espais Naturals i Vies Locals.  
 
El que es preveu en aquest apartat ho és sense perjudici de la necessitat d’haver d’incloure altres 
direccions o gerències que puguin tenir prestació de serveis en les condicions previstes en el 
paràgraf anterior.  
 
4. La regularització prevista en aquest apartat es portarà a terme en el període de 6 mesos 
comptador des de l’aprovació d’aquests Acords.  
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5. Davant l’existència d’una plaça vacant fins a ala provisió i sempre que no existeixi una causa 
organitzativa degudament justificada que ho impedeixi, es procedirà a donar més estabilitat al 
personal interí que hagi estat nomenat durant períodes superiors a 2 anys, per substitució.  
 
Quart.- Mobilitat del personal interí  
 
1) El personal interí que ocupi un lloc de la relació de llocs de treball i que tingui un nomenament 
fins a la provisió reglamentària i, a més, acrediti una antiguitat de 3 anys de prestació de serveis a la 
corporació, i dos anys continuats d’ocupació del lloc de treball (tots dos anys amb un nomenament 
fins a la provisió reglamentària), podran sol·licitar un canvi d’adscripció voluntària del lloc de treball 
que es regirà pels mateixos criteris i principis que el que resulta d’aplicació al personal funcionari de 
carrera.  
 
2) Així mateix, la corporació, per raons organitzatives, podrà fer un canvi d’adscripció del personal 
interí que ocupi un lloc de treball fins la provisió reglamentària, en els termes que disposa la 
normativa vigent. En qualsevol cas, els canvis d’adscripció hauran de respectar el grup i la borsa de 
pertinença del funcionari.  
 
3) El personal interí al servei de la Diputació de Barcelona que ostenti un nomenament fins a la 
provisió reglamentària i hagi estat adscrit a la mateixa destinació per un mínim de dos anys, podrà 
prendre part en els procediments de provisió de llocs de treball pels sistemes de concurs de mèrits i 
canvi de torn, sempre i quan compleixi amb la resta de requisits exigibles al personal funcionari. Els 
llocs de lliure designació únicament podran ser ocupats per personal funcionari de carrera. 
Tanmateix, de manera excepcional quan la convocatòria de lliure designació per a proveir un lloc de 
secretari o secretària es declari deserta, podrà adscriure’s amb caire provisional, un funcionari 
interí.  
 
4) La relació d’aspirants admesos i exclosos, distingirà separadament els aspirants admesos 
funcionaris dels aspirants admesos interins. La participació del personal interí en la convocatòria, 
quedarà condicionada, a que cap funcionari superi el procés.  
 
5) Les fases de què consta el procediment de provisió es duran a terme en primer lloc, en relació 
amb els aspirants admesos funcionaris.  
 
6) Quan no sigui possible proveir el lloc per personal funcionari, perquè cap aspirant funcionari 
superi el procés, o perquè no s’hagi presentat cap funcionari, es declararà la convocatòria deserta 
entre personal funcionari, obrint-se el torn per a la provisió del personal interí, i repetint de nou les 
fases de la convocatòria.  
 
7) Quan el sistema de provisió sigui el de concurs de mèrits, el barem de mèrits a aplicar al personal 
interí serà el recollit a l’article 31 del Reglament de Provisió.  
 
8) Quan el sistema de provisió sigui el de concurs de canvi de torn, els mèrits a valorar entre el 
personal interí seran els recollits a l’article 40 del Reglament de Provisió, i se li podrà adjudicar 
destinació sempre que no s’hi hagi presentat personal funcionari, tot seguint els criteris recolits a 
l’article 43 de l’esmentat reglament.”  
 
9) L’adscripció del personal interí derivada d’un procés de provisió de llocs de treball tindrà sempre 
caràcter provisional sense que per tant, resultin d’aplicació les conseqüències legals que se’n 
deriven d’una adscripció definitiva.  
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Cinquè.- Consolidació de l’ocupació temporal  
 
Inclusió en les ofertes públiques d’ocupació del nombre màxim de places que, en aplicació de la 
taxa de reposició, permeti el legislador. En tot cas, l’oferta d’ocupació pública, quan els serveis 
jurídics de la corporació fonamentin l’existència de viabilitat i seguretat jurídica suficient, s’aprovarà 
sense estar subjecta a aquesta taxa.  
 
La corporació, per a l’elaboració i aprovació de l’oferta pública d’ocupació que inclogui places 
corresponents a llocs de la relació de llocs de treball que estiguin ocupats per personal interí fins a 
la provisió reglamentària, tindrà en compte el criteri de l’edat (50 anys) d’aquest personal, 
respectant, en tot cas, els principis de mèrit i capacitat.  
 
Al personal interí li serà d’aplicació, sempre que sigui adequat a la seva naturalesa, el règim general 
dels funcionaris de carrera previst en la legislació de funció pública.  
 

Article 8 - Discussió Pressupostària i Oferta d’Ocupació Anual 
 
 a) La Junta de Personal i les centrals sindicals representatives rebran el projecte de pressupost del 
capítol I, per tal de poder formular esmenes en tot allò que afecti les condicions de treball del 
personal de la Corporació, per què puguin ser tingudes en compte abans de l’aprovació del 
pressupost de la Corporació.  
 
b) La Plantilla serà la que en cada moment resulti adequada pel al bon funcionament dels serveis 
públics que hagi d’atendre la Corporació, sense perjudici de la creació d’oportunitats per a la 
promoció interna.  
 
c) L’Oferta pública d’ocupació de la Diputació de Barcelona, abans de ser aprovada pel Ple, serà 
negociada amb les centrals sindicals representatives. Els representants de la Corporació en els 
diferents organismes autònoms que en depenen, arbitraran els mitjans per tal que la seva Oferta 
Pública pugui publicar-se conjuntament amb la de la Diputació de Barcelona.  
 
En els processos de cobertura de vacants, la Corporació, de manera preferent, promourà mesures 
que intensifiquin les accions de promoció interna dels seus funcionaris i funcionàries.  
 

Article 9 - Definició de Llocs de Treball i de Funcions 
 
 1. La Relació de llocs de Treball de la Diputació de Barcelona establirà per a cada lloc de treball 
tipus, les següents especificacions:  
 

a) La denominació i el seu enquadrament orgànic  
b) Les característiques essencials del lloc, incloent les funcions atribuïdes (manual de 
funcions)  
c) Els requisits exigits per ocupar-lo  
d) La forma de provisió  
e) Les característiques retributives  
f) El nivell de classificació  
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2. Abans de l’aprovació de nous llocs de treball tipus, la Corporació negociarà amb les centrals 
sindicals representatives les seves característiques retributives i els requisits i forma de provisió.  
 
3. La Corporació lliurarà a les centrals sindicals representatives les actualitzacions periòdiques de la 
relació de llocs de treball, abans de la seva aprovació pel Ple de la Diputació.  
 
4. La Corporació facilitarà a tot treballador/a o central sindical representativa que ho sol·liciti, la 
definició corresponent del seu lloc de treball i les seves funcions específiques. La resposta a aquesta 
sol·licitud es donarà en un temps màxim d’un mes des de la data de la seva recepció al registre 
general de la Corporació.  
 

Article 10 - Canvis Organitzatius 
 
1. Es reconeix la capacitat auto organitzativa de la Corporació, tenint en compte les següents 
consideracions:  
 

a) La Corporació informarà a les centrals sindicals representatives dels projectes que 
impliquin creació d’un nou ens jurídic amb integració de personal de la Diputació de 
Barcelona, i negociarà amb les esmentades centrals els aspectes relatius a les relacions 
laborals i condicions de treball del personal afectat.  
 
b) Les modificacions de les condicions de treball del personal, com a conseqüència d’un 
canvi organitzatiu, requeriran la negociació prèvia amb les centrals sindicals signants 
d’aquest acord i consulta a la resta de centrals sindicals representatives, dels aspectes 
relatius a les condicions de treball resultants, així com les mesures d’adaptació pel que fa a 
la formació i reciclatge que siguin necessaris.  
 
c) Les centrals sindicals representatives rebran informació de les modificacions 
organitzatives que es produeixin en l’estructura de la Corporació, abans de la seva 
aprovació, quan aquestes no afectin les condicions de treball del personal.  
 

2. S’entendrà per modificacions en les condicions de treball, a més de la integració en un nou ens 
jurídic:  
 
• Ubicació física a nivell de municipi, elements constitutius de la jornada: torn, horari i dedicació 

setmanal.  
 
CRITERIS D’APLICACIÓ PER A PROCEDIR ALS TRASLLATS DINS ELS CENTRES DE TREBALL UBICATS 
A BARCELONA I SANTA COLOMA DE GRAMENET  
 
En ocasions l’organització dels recursos humans i materials existents comporta que la corporació 
hagi de procedir a realitzar canvis d’ubicació de determinats llocs de treball per tal de garantir la 
major eficàcia i eficiència en prestació de serveis.  
 
A l’efecte de garantir que aquests canvis es produeixin, únicament, per la rigorosa aplicació de 
criteris objectius, s’acorda la següent regulació.  
 
Aquesta regulació serà d’aplicació pels trasllats que es duguin a terme. En conseqüència, que no 
comportin modificacions de les condicions de treball.  
 



15  

 

Els canvis d’ubicació de llocs de treball fruit d’un trasllat per necessitats del servei que requereixi de 
la supressió d’una, vàries o totes les destinacions d’una unitat administrativa (art.14 acord sobre 
condicions de treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona), o per la necessitat de 
reorganitzar els efectius existents en una determinada unitat, oficina, servei, Gerència o àrea, quan 
no comporti desaparició de destinació, respectant en tot cas els següents supòsits:  
 
• Empleats públics víctimes de violència de gènere  
 

Les empleades víctimes de violència de gènere, tindran preferència l’hora de decidir romandre 
o canvia d’ubicació del lloc de treball, per tal de poder fer efectiva la seva protecció.  

 
• Empleats públics amb alguna discapacitat que afecti la mobilitat  
 

Així mateix, els empleats públics amb alguna discapacitat que afecti la mobilitat, tindran 
preferència per decidir sobre el trasllat, sempre i quan es constati que el canvi d’ubicació pugui 
tenir un impacte negatiu en la seva salut o comporti un grau de dificultat elevat pel que fa a 
l’accés al nou lloc de treball. Aquesta circumstància s’acreditarà a través del corresponent 
informe emès pel servei de prevenció de riscos laborals de la Corporació.  

 
Atesos els supòsits anteriors, els trasllats es portaran a terme atenent els següents criteris:  
 
1. Voluntarietat manifestada pels empleats públics afectats  
 

En aquells supòsits on el nombre d’empleats que manifestin la seva voluntarietat a ser objecte 
del canvi d’ubicació, sigui superior al nombre de canvis que sigui necessari, s’aplicaran els 
criteris d’antiguitat i conciliació que tot seguit es descriuen.  

 
2. Antiguitat del Personal  
 

Per al càlcul de l’antiguitat als efectes d’aquesta regulació es computarà el període total de 
prestació de serveis efectius a la Diputació de Barcelona (amb independència de la relació 
jurídica de vinculació amb la corporació). En conseqüència no es tindran en compte els períodes 
durant els quals l’empleat públic romangui en qualsevol situació administrativa diferent de la de 
servei actiu a la Corporació, excepte les excedències amb motiu de la conciliació de la vida 
personal i laboral i amb la violència de gènere.  

 
3. Motiu de conciliació de la vida laboral i personal  
 

Els criteris d’antiguitat i de conciliació operaran de la següent manera:  
 
• 7 punts d’antiguitat  
• 3 punts quan l’empleat estigui gaudint d’una reducció de jornada per tenir cura d’un fill o 

d’un familiar segons determini la legislació vigent. Actualment, i d’acord amb el que preveu 
la Llei 8/2006:  

 
a) per tenir cura d’un fill o filla menor de dotze anys, sempre que se’n tingui la guarda legal  
b) per tenir cura d’una persona amb discapacitats psíquica, física o sensorial que no faci cap 
activitat retribuïda sempre que se’n tingui la guarda legal  
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c) Per què tenen a càrrec un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat amb una 
incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència 
que li impedeixi ésser autònom, o que requereixi dedicació o atenció especial.  

 
• 2 punts quan l’empleat tot i no estar gaudint de les reduccions abans esmentades  
• els 7 punts d’antiguitat es repartiran de la següent manera:  

 
- Transformació de l’antiguitat de cada empleat en anys, mesos i dies:  
(anys x 365) + (mesos x 30) + dies = n  
 
- S’atorgarà a l’empleat que acrediti major antiguitat 7 punts  
 
- A la resta d’empleats s’atorgarà la puntuació d’antiguitat seguint la següent fórmula: (7xn)/ 
(n major antiguitat)  

 
Si un cop aplicats els criteris es dóna una situació d’empat, l’ordre s’iniciarà amb els de primer 
cognom començant per la lletra de sorteig realitzat per a l’execució del PAMO vigent, (en el supòsit 
de no existir oferta pública, es procedirà al sorteig de la lletra)  
 
Sempre i quan les necessitats del servei ho permetin, la concreció d’aquests criteris es realitzarà 
amb una antelació de 5 dies respecte d’aquell en el qual s’hagi produït el trasllat.  
 

Article 11 - Ordres de Treball 
 
• En matèria d’ordres de treball relatives al compliment de les seves funcions i al normal 

desenvolupament de les prestacions de serveis, el funcionari/ària haurà d’obeir i complir les 
emanades dels seus superiors sempre que no siguin clarament contràries a les normes 
jurídiques, signifiquin un risc imminent per a la seva integritat física o suposin un tracte vexatori, 
amb independència que un cop obeïda la instrucció rebuda, es pugui formular la corresponent 
queixa davant el/la cap superior, que podrà confirmar, anul·lar o reformar l’ordre emesa, tot 
revisant l’actuació de qui ha donat l’ordre i de qui l’ha rebuda.  

 
• Es reconeix als/les representants sindicals dels treballadors/es la facultat de denunciar davant 

l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, de les actuacions que, al seu criteri, 
constitueixin tracte vexatori, manifest abús d’autoritat o atemptatòries contra la dignitat o 
professionalitat dels treballadors/es, mitjançant escrit en el que es faran constar els noms dels 
implicats o implicades, així com els fets i les seves circumstàncies. La Corporació els en donarà 
resposta amb caràcter d’urgència mitjançant reunió expressament convocada a l’efecte.  

 

Article 12 - Provisió de Llocs de Treball 
 
La Provisió de Llocs de Treball vacants a la plantilla de la Diputació de Barcelona es regirà pels 
procediments establerts al Reglament de provisió aprovat pel Ple Corporatiu en data 26 de gener 
de 1995.  

 

Article 1  
 
Els procediments de provisió de llocs de treball reservats als funcionaris amb habilitació de caràcter 
nacional es regiran per la seva pròpia normativa.  
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Article 2  

 
Podran prendre part en els procediments de provisió de llocs de treball els funcionaris de la 
Diputació de Barcelona que es trobin en servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa que, 
d'acord amb la normativa vigent, els possibiliti participar en aquests processos.  
 
El personal al servei d'altres administracions, també podrà participar en els procediments per a 
proveir llocs de treball pel sistema de lliure designació, quan així s'estableixi a la convocatòria.  
 
Els llocs de treball, el sistema de provisió dels quals sigui per lliure designació, podran ser ocupats 
per personal eventual.  
 

Article 3  
 
La provisió de llocs de treball a la Diputació de Barcelona es farà, amb caràcter general, pels 
sistemes de concurs de mèrits, concurs específic i lliure designació.  
 
La relació de llocs de treball especificarà per a cada lloc el sistema de provisió que procedeix dels 
esmentats a l'apartat anterior.  
 
Amb caràcter previ a la convocatòria d'un concurs de provisió, es podran proveir destinacions pel 
sistema de concurs de canvi de torn en aquells col·lectius de personal subjecte a torns, restringit al 
personal adscrit a una unitat i que ocupi llocs de treball de la mateixa tipologia.  
 
També es podran realitzar permutes de destinacions entre funcionaris que pertanyin al mateix grup 
i categoria, en els termes i mitjançant els mecanismes previstos als instruments de negociació 
vigents.  
 
A proposta del president o presidenta, motivada per necessitats del servei i amb la conformitat de 
l'interessat, es podrà autoritzar excepcionalment el trasllat definitiu d'un funcionari a qualsevol 
altre lloc de treball, sempre que es compleixin els requisits exigits per al seu exercici.  
 
En els casos en què s'acordi l'amortització de llocs de treball a conseqüència de la supressió, 
l'adequació o la transformació dels serveis, el personal que ocupa aquests llocs podrà ser reassignat 
per ocupar altres llocs.  
 

Article 4  
 
Les convocatòries de provisió de llocs de treball es faran per decret de la Presidència de l'Àrea de 
Règim Interior, Hisenda i Planificació per delegació del president o presidenta de la Corporació.  
 
En la provisió de llocs de treball corresponents a caps de servei, assimilats i càrrecs superiors, 
l'aprovació i resolució de les convocatòries respectives correspondrà al President o Presidenta de la 
Corporació.  
 

Article 5  
 
Les convocatòries de provisió de llocs de treball han de contenir, com a mínim, la identificació del 
lloc de treball, les condicions i requisits exigits per a l'exercici del mateix i el sistema de provisió 
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segons es recull a la Relació de Llocs de Treball, així com indicació del termini i lloc de presentació 
d'instàncies per participar.  
 
Segons el sistema de provisió que procedeixi, les convocatòries també han d'incloure el barem i la 
puntuació per valorar els mèrits i, si escau, la capacitat dels aspirants vers l'exercici de les funcions 
del lloc que es tracta de proveir.  
 
La valoració de la capacitat dels aspirants es podrà efectuar mitjançant la realització de proves i 
exercicis encaminats a posar de manifest els seus coneixements i habilitats en relació amb el lloc de 
treball a proveir.  
 
Les convocatòries podran establir una puntuació global mínima de la qualificació del 
desenvolupament del lloc o d'algun dels seus factors.  
 
Les convocatòries podran establir una puntuació mínima global en tots o en algun dels apartats del 
barem.  
 

Article 6  
 
Es donarà publicitat de les convocatòries mitjançant la seva exposició al tauler d'edictes de la 
Corporació i la seva tramesa a tots els serveis per a la seva difusió.  
 
Així mateix, es publicarà en alguns dels diaris oficials quan la participació estigui oberta a 
funcionaris d'altres administracions.  
 

 Article 7  
 
El termini de presentació d'instàncies per prendre-hi part serà de quinze dies hàbils a partir de 
l'endemà de la seva exposició al tauler d'edictes o de la seva publicació als diaris oficials.  
 
Si la publicació es fa en diversos diaris oficials, el termini comptarà a partir de la darrera publicació.  
 

Article 8  
 
En el cas que la convocatòria contempli la presentació d'una memòria, aquesta també s'haurà de 
lliurar dins del termini establert per a la presentació d'instàncies.  
 

Article 9  
 
Les sol·licituds per prendre part a les convocatòries s'hauran d'acompanyar amb la documentació 
acreditativa dels mèrits al·legats pels aspirants, no podent-se valorar cap altre que no estigui 
acreditat dins del termini de presentació d'instàncies.  
 
La documentació acreditativa dels serveis prestats a la Diputació de Barcelona i, en el seu cas, de la 
valoració del desenvolupament, serà aportada d'ofici pels serveis que correspongui de la 
Corporació.  
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Article 10  

 
Les convocatòries especificaran el lloc i la data en què es faran públiques les relacions d'aspirants 
admesos i exclosos, assenyalant el motiu d'exclusió, amb indicació del termini de deu dies hàbils per 
subsanar defectes i efectuar possibles reclamacions. Transcorreguts 30 dies hàbils després de 
finalitzar el termini de reclamacions sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran  
desestimades.  
 

Article 11  
 
La provisió de llocs de treball estarà oberta als aspirants integrats en els grups de classificació i en 
les categories que es determini a la Relació de llocs de treball, i amb els possibles requisits específics 
que en ella es contemplin.  
 

Article 12  
 
Les convocatòries de provisió de llocs de treball també podran establir com a requisit per poder 
participar, quan així es reculli a la Relació de llocs de treball, la superació de cursos de formació 
habilitadors per al desenvolupament del lloc de treball de què es tracti, l'accés als quals requerirà 
posseir, quan així s'estableixi, una avaluació adequada del desenvolupament.  
 

Article 13  
 
En la valoració dels mèrits es considerarà únicament la formació relacionada amb el lloc de treball 
objecte de provisió. En aquest sentit, les convocatòries inclouran els cursos específics o els àmbits 
formatius que cal considerar, en funció del que determini la Relació de llocs de treball.  
 
Els cursos organitzats per la Corporació i explícitament destinats a completar la formació necessària 
per a un desenvolupament adequat del lloc de treball no seran objecte de valoració en els 
concursos de mèrits.  
 

Article 14  
 
Les convocatòries hauran d'especificar les titulacions acadèmiques considerades adients o 
concordants, així com la valoració corresponent. Les titulacions adients podran valorar-se amb la 
puntuació màxima d'aquest apartat. Les titulacions concordants podran tenir una valoració màxima 
dels dos terços de la puntuació màxima d'aquest apartat.  
 

Article 15  
 
Les convocatòries indicaran els nivells del grau personal que seran objecte de valoració juntament 
amb la puntuació corresponent a cada nivell.  
 

Article 16  
 
La puntuació final i les propostes dels òrgans qualificadors o tècnics dels processos de provisió es 
faran públiques al tauler d'edictes de la Corporació i contra el seu resultat es podrà interposar 
recurs ordinari davant del President o Presidenta de la Corporació en el termini d'un mes des de la 
data de la proposta.  
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Article 17  

 
Un cop resolts els concursos de provisió, les persones designades hauran de romandre en la nova 
destinació d'adscripció un mínim de dos anys, llevat que accedeixin a un altre lloc de superior o 
inferior nivell, o que es modifiquin en aquest període les condicions de treball de les destinacions 
d'adscripció.  
 
PROVISIÓ PEL SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ  
 

Article 18  
 
Es proveiran pel sistema de lliure designació entre el personal funcionari de la Diputació de 
Barcelona i, en el seu cas, d'altres administracions públiques, els llocs de treball en què així s'indiqui 
a la Relació de Llocs de Treball.  
 
Únicament podran participar funcionaris d'altres administracions públiques en les convocatòries de 
provisió de llocs pel sistema de lliure designació corresponents a llocs de nivell igual o superior al 
26.  
 

Article 19  
 
La provisió de llocs de treball pel sistema de lliure designació s'haurà de resoldre en el termini 
màxim d'un mes des de la finalització del període de resolució de reclamacions d'admesos i 
exclosos.  
 
PROVISIÓ PEL SISTEMA CONCURS ESPECÍFIC  
 

Article 20  
 
Es proveiran pel sistema de concurs específic els llocs de treball en que així s'expressi a la Relació de 
Llocs de Treball.  
 

Article 21  
 
El concurs específic constarà de dues fases. La fase primera, d'apreciació de la capacitat, i la fase 
segona, de valoració de mèrits.  
 

Article 22  
 
La puntuació total del concurs específic serà el resultat de sumar les puntuacions obtingudes en les 
fases d'apreciació de la capacitat i de valoració de mèrits, essent la primera fase eliminatòria en els 
termes previstos a l'Article 24.  
 

Article 23  
 
L'apreciació de la capacitat dels aspirants podrà incloure els apartats següents:  
 

a) Comprovació de coneixements, habilitats i condicions vers l'exercici del lloc de treball.  
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b) Realització i defensa d'una memòria, treball, projecte o estudi relacionat amb el lloc de 
treball.  

 
L'esmentada apreciació inclourà sempre una entrevista amb els aspirants.  
 
Les convocatòries hauran d'indicar els apartats que conformen la fase d'apreciació de la capacitat, 
segons el lloc de treball de què es tracti, essent necessari que contingui almenys un dels apartats 
abans esmentats.  
 

Article 24  
 
La fase d'apreciació de la capacitat es valorarà amb un total de 20 punts, sent necessari obtenir un 
mínim del 50% per accedir a la següent fase.  
 

Article 25  
 
La fase segona consistirà en la valoració dels mèrits dels aspirants que han superat la fase primera 
d'acord amb el següent barem de puntuacions:  
 

a) Antiguitat reconeguda a l'administració pública, a raó de 0.20 punts per any, fins un 
màxim de 3 punts.  
 
b) Experiència professional, fins un màxim de 10 punts, distribuïts d'acord amb les següents 
indicacions:  

 
b.1 Desenvolupament de llocs de treball del mateix grup de classificació fins a 2 punts, 
segons el criteri que s'indica:  
 

A la Diputació de Barcelona, 0.50 punts per any.  
En altres administracions públiques, 0.25 punts per any.  

 
b.2 Desenvolupament de llocs de treball en igual o similar àrea funcional a la Diputació de 
Barcelona, fins a 3 punts, segons el criteri que s'indica:  
 

Amb qualificació superior a l'adequada (d'ara en endavant S), 1.5 punts per any.  
Amb qualificació adequada (d'ara en endavant A), 1.25 punts per any.  

 
b.3 Desenvolupament de llocs de treball en la categoria o les categories requerides a la 
Diputació de Barcelona, fins a 2 punts, segons els criteris següents:  
 

Amb qualificació S, 1 punt per any.  
Amb qualificació A, 0.75 punts per any.  

 
b.4 Desenvolupament de llocs de treball en el mateix Servei d'adscripció del lloc a proveir, 
fins a 1 punt, segons els criteris següents:  
 

Amb qualificació S, 0.50 punts per any.  
Amb qualificació A, 0.25 punts per any.  
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b.5 Desenvolupament de llocs de treball en igual o similar àrea funcional del lloc a proveir en 
la Diputació de Barcelona (prèvia als 2 últims anys), en altres administracions públiques o en 
el sector privat, fins a 2 punts, segons el criteri que s'indica:  
 

A la Diputació de Barcelona, 0.50 punts per any.  
En altres administracions públiques, 0.40 punts per any.  
En el sector privat, 0.25 punts per any.  

 
c) Formació relacionada amb el lloc de treball, fins a un màxim de 4 punts, segons els criteris 
següents:  
 
c.1 Formació inclosa als plans formatius de la Corporació, o altra formació homologada per 
les escoles d'administració pública, fins a un màxim de 2.5 punts.  
 
c.2 Formació no inclosa a l'apartat anterior, fins a un màxim de 1.5 punts.  

 
La valoració s'estableix en 0,40 punts per cada 20 hores de formació inclosa en els plans 
formatius de la Corporació i de 0,20 per cada 20 hores quan la formació no estigui inclosa en 
els esmentats plans formatius. Això no obstant, les convocatòries podran establir una 
puntuació específica per valorar determinats cursos o àmbits formatius, estiguin inclosos o 
no, en els plans formatius de la Corporació.  
 
d) Titulacions acadèmiques, fins a un màxim de 3 punts.  
 
e) Grau personal, fins a un màxim de 3 punts.  
 
f) Altres mèrits no compresos als apartats anteriors, fins a un màxim de 3 punts.  

 
Les convocatòries hauran d'especificar els mèrits a valorar i la puntuació corresponent. Es podrà 
deixar a lliure consideració de l'Òrgan Qualificador l'apreciació de mèrits fins a un màxim del 50% de 
la puntuació d'aquest apartat.  
 
En tots els apartats d'aquest Article on es fa referència a desenvolupament de llocs de la Diputació 
de Barcelona, aquest es farà extensiu als seus organismes autònoms, consorcis i altres ens en què hi 
participa.  
 

Article 26  
 
La valoració del grau de desenvolupament del lloc a què fan referència els apartats b.2, b.3 i b.4 de 
l'Article anterior comprendrà els dos darrers anys.  
 

Article 27  
 
En cas d'igualtat de puntuació final, restarà proposat/da el candidat/a que acrediti una millor 
puntuació en la fase d'apreciació de la capacitat.  
 

Article 28  
 
La convocatòria serà declarada deserta en el supòsit que cap aspirant arribi a la puntuació mínima a 
la que fa referència l'Article 24 del reglament de provisió  
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No obstant l'indicat a l'apartat anterior, i a la vista de les puntuacions obtingudes pels aspirants, el 
tribunal podrà proposar per ocupar el lloc de què es tracti al candidat/a que hagi obtingut una major 
puntuació a la primera fase.  
 
En el supòsit que la convocatòria es declarés deserta perquè no es presentés cap aspirant o perquè 
cap aspirant arribés al mínim exigit, es podrà proveir el lloc vacant per qualsevol dels procediments 
de provisió de llocs que preveu la normativa legal vigent.  
 

Article 29  
 
L'Òrgan Qualificador dels concursos específics de provisió de llocs de treball estarà format pel 
Diputat-President de l'Àrea d'adscripció del lloc objecte de provisió, el Diputat-President de l'Àrea 
de Règim Interior, Hisenda i Planificació, el Director/a dels Serveis de Relacions Laborals, el/la Cap 
del Servei d'adscripció del lloc objecte de provisió, el/la Cap del Servei de Planificació de Personal, i 
un vocal proposat/da per la Junta de Personal.  
 
Els membres titulars de l'Òrgan Qualificador podran delegar en altres persones al servei de la 
Corporació.  
 
Actuarà com a President o Presidenta de l'Òrgan Qualificador el Diputat-President de l'Àrea 
d'adscripció del lloc objecte de provisió i com a Secretari/ària el/la Cap del Servei de Planificació de 
Personal.  
 
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL PEL SISTEMA CONCURS DE MÈRITS  
 

Article 30  
 
Es proveiran pel sistema de concurs de mèrits els llocs de treball en que així s'expressi a la Relació 
de Llocs de Treball.  
 

Article 31  
 
Les convocatòries de provisió de llocs de treball pel sistema de concurs de mèrits inclouran el 
barem i la puntuació dels mèrits que s'han de valorar, segons s'indica a continuació:  
 

a) Antiguitat reconeguda a l'Administració Pública, a raó de 0.20 punts per any, fins un 
màxim de 3 punts.  
 
b) Experiència professional, fins un màxim de 10 punts, distribuïts d'acord amb els següents 
criteris:  
 
b.1 Desenvolupament de llocs de treball del mateix grup de classificació fins a 2 punts, 
segons el criteri que s'indica:  

 
A la Diputació de Barcelona, 0.50 punts per any.  
En altres administracions públiques, 0.25 punts per any.  

 
b.2 Desenvolupament de llocs de treball en igual o similar àrea funcional a la Diputació de 
Barcelona, fins a 3 punts, segons el criteri que s'indica:  
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Amb qualificació S, 1.5 punts per any.  
Amb qualificació A, 1.25 punts per any.  

 
b.3 Desenvolupament de llocs de treball en categoria idònia a la Diputació de Barcelona, fins 
a 2 punts, segons els criteris següents:  

 
Amb qualificació S, 1 punt per any.  
Amb qualificació A, 0.75 punts per any.  

 
b.4 Desenvolupament de llocs de treball dintre del Servei d'adscripció en la Diputació de 
Barcelona, fins a 1 punt, segons els criteris següents:  

 
Amb qualificació S, 0.50 punts per any.  
Amb qualificació A, 0.25 punts per any.  

 
b.5 Desenvolupament de llocs de treball en igual o similar àrea funcional a la Diputació de 
Barcelona (prèvia als 2 últims anys), en altres administracions públiques o en el sector 
privat, fins a 2 punts, segons el criteri que s'indica:  

 
A la Diputació de Barcelona, 0.50 punts per any.  
En altres administracions públiques, 0.40 punts per any.  
En el sector privat, 0.25 punts per any.  

 
c) Formació relacionada amb el lloc de treball, fins un màxim de 4 punts, segons els criteris 
següents:  
 
c.1 Formació inclosa als plans formatius de la Corporació, o altra formació homologada per 
les escoles d'administració pública, fins un màxim de 2.5 punts.  
 
c.2 Formació no inclosa a l'apartat anterior, fins un màxim de 1.5 punts.  

 
La valoració s'estableix en 0,40 punts per cada 20 hores de formació inclosa en els plans 
formatius de la Corporació i de 0,20 per cada 20 hores quan la formació no estigui inclosa en 
els esmentats plans formatius. Això no obstant, les convocatòries podran establir una 
puntuació específica per valorar determinats cursos o àmbits formatius, estiguin inclosos o 
no, en els plans formatius de la Corporació.  

 
d) Titulacions acadèmiques, fins un màxim de 3 punts.  
 
e) Grau personal, fins un màxim de 3 punts.  
 
f) Altres mèrits no compresos als apartats anteriors, fins un màxim de 3 punts.  

 
Les convocatòries hauran d'especificar els mèrits a valorar i la puntuació corresponent. Es 
podrà deixar a lliure consideració de l'Òrgan Qualificador l'apreciació de mèrits fins a un 
màxim del 50% de la puntuació d'aquest apartat.  
 
En aquest apartat es podran demanar comprovacions de caràcter pràctic per valorar la 
major idoneïtat dels aspirants en relació amb el lloc de treball.  
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En tots els apartats d'aquest Article on es fa referència a desenvolupament de llocs de la Diputació 
de Barcelona, aquest es farà extensiu als seus organismes autònoms, consorcis i altres ens en què hi 
participa.  
 

Article 32  
 
La valoració del grau de desenvolupament del lloc a que fan referència els apartats b.2, b.3 i b.4 de 
l'Article anterior comprendrà els dos darrers anys.  
 

Article 33  
 
Les convocatòries de provisió de llocs de treball que, per la seva tipologia i característiques, no 
requereixin d'una formació o titulació rellevant podran excloure del barem de mèrits la valoració 
dels apartats relatius a formació i titulació, fent-ho constar expressament.  
 

Article 34  
 
1. La provisió de llocs de treball pel sistema de concurs de mèrits serà resolta per un Òrgan Tècnic 
format per un representant del Servei d'adscripció de la vacant, un vocal proposat/da per la Junta 
de Personal i un/a representant del Servei de Planificació de Personal, que actuarà com a 
Secretari/ària.  
 
2. En el supòsit que la convocatòria prevegi la realització de comprovacions de caràcter pràctic per 
valorar la major idoneïtat dels aspirants, l'Òrgan Tècnic podrà disposar la incorporació 
d'assessors/es especialistes.  
 

Article 35  
 
En el cas d'igualtat de puntuació es proposarà l'aspirant que obtingui major puntuació en la 
valoració global dels apartats b, c, d i f del barem de mèrits.  
 

Article 36  
 
En cas de quedar deserta alguna convocatòria, els llocs de treball vacants podran ser proveïts 
mitjançant nomenament interí.  
  
CONCURS CANVI DE TORN  
 

Article 37  
 
Les vacants que es produeixin dins un col·lectiu subjecte a torns es proveiran pel sistema de 
concurs de mèrits restringit al personal que ocupi llocs de la mateixa tipologia destinat a la Unitat 
d'adscripció de la destinació.  
 

Article 38  
 
La convocatòria de concurs restringit serà prèvia al concurs general de provisió obert al personal de 
la Corporació que reuneixi els requisits i condicions exigits a la corresponent convocatòria.  
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Article 39  
 
Els requisits per prendre part en aquest concurs es limitaran a ostentar la categoria o categories 
que, segons la Relació de Llocs de Treball, correspongui a les destinacions a proveir.  
 

Article 40  
 
Els mèrits a valorar es limitaran a l'antiguitat en la Unitat i en la categoria.  
 

Article 41  
 
El termini de presentació de sol·licituds per participar-hi serà de deu dies naturals des de l'endemà 
de la data de l'anunci de la convocatòria.  
 

Article 42  
 
La documentació acreditativa dels aspectes a valorar serà aportada d'ofici pels Serveis 
corresponents de la Corporació.  
 

Article 43  
 
L'adjudicació de destinacions es farà per ordre prioritari de major antiguitat en la unitat, en la 
categoria o categories en la Corporació, a proposta del Servei de Planificació de Personal.  
 

Article 44  
 
Les persones que obtinguin una destinació per concurs restringit de canvi de torn no estaran 
limitades, per raons de permanència mínima en la destinació obtinguda, per participar en altres 
concursos de provisió que, posteriorment, es puguin convocar.  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS  
 
Primera  
 
1. El personal laboral de plantilla de la Diputació de Barcelona podrà participar en els sistemes de 
provisió de llocs de treball, conjuntament amb el personal funcionari.  
 
2. A efectes exclusius d'aplicació dels barems de mèrits, es considerarà la mateixa puntuació per 
grau consolidat que hagués adquirit l'aspirant si fos funcionari/ària.  
 
3. En les mateixes condicions que el personal laboral de plantilla, podrà participar el personal 
laboral que havent estat laboral fix a la Diputació hagi estat subrogat en Organismes Autònoms o 
Consorcis en què participi la pròpia Diputació, sempre que així ho recullin explícitament els estatuts 
de creació del nou Ens.  
 
Segona  
 
En tots els procediments de provisió de llocs de treball que s'inclouen en el present Reglament, la 
valoració de mèrits vinculats a temps d'antiguitat o d'experiència professional inclourà les fraccions 
corresponents a períodes inferiors a un any.  
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Article 13 - Trasllats  
 
 1. S’entendrà pes trasllat qualsevol canvi de destinació d’un empleat que comporti modificació de 
les seves condicions de treball. Tindran aquesta conceptuació, d’acord  
amb allò que es contempla a l’article 10 d’aquest mateix text, els canvis de:  
 
• Ubicació física a nivell de municipi  
• Elements constitutius de la jornada: torn, horari i dedicació setmanal  
 
2. Els trasllats poden ser:  
 
• Voluntaris, mitjançant la participació en concursos de canvis de torn o en concursos de provisió.  
• Forçosos, per necessitats del servei degudament motivades o per modificació o extinció de la 

unitat o de la destinació d’adscripció.  
• Per permuta dels empleats.  
 
3. Les propostes de canvi d’adscripció orgànica entre serveis que no modifiquin les condicions de 
treball, seran informades a la Junta de Personal. Els canvis d’adscripció entre serveis es realitzaran 
ordinàriament mitjançant concursos de provisió, llevat de situacions de reassignació d’efectius.  
 
4. La Junta de Personal o les centrals sindicals representatives tenen la facultat d’obtenir la 
informació necessària en tot allò que fa referència a sol·licituds i concessió de trasllats i permutes.  
 

Article 14 - Trasllats per necessitats del Servei 
 
1. En el cas de desaparició d'una, vàries o totes les destinacions d'una unitat administrativa es 
decretarà, prèvia negociació amb les centrals sindicals signants d'aquest Acord i consulta a la resta 
de centrals representatives, el trasllat del personal que ocupa destinacions desaparegudes, tenint 
preferència per no traslladar-se o escollir la nova destinació el personal amb més antiguitat en la 
categoria o especialitat com a funcionari de carrera a la Corporació, restant obligat a traslladar-se o 
romandre-hi l'empleat amb menor antiguitat en al categoria i especialitat.  
 
2. Quan per motius especials no sigui possible aplicar exclusivament el criteri d'antiguitat a què fa 
referència l'apartat anterior, es procedirà a negociar amb les centrals sindicals signants d'aquest 
Acord altres criteris complementaris.  
 
3. Prèvia audiència de la Junta de Personal, podran decretar-se trasllats motivats per imperiosa 
necessitat del servei. En el supòsits de trasllats per manifesta inadequació del treballador a la seva 
destinació, abans de procedir al trasllat, es negociarà la solució més adequada amb les centrals 
sindicals signants d'aquest Acord.  
 
4. No es considera trasllat el canvi d'ubicació física d'una destinació quan aquesta continuï adscrita 
a la mateixa unitat administrativa i aquesta canviï d'ubicació física en bloc.  
 
5. El personal afectat per un trasllat forçós podrà participar en aquells concursos de provisió que es 
convoquin, sense que hagi de complir el termini de permanència a què fa referència el Reglament 
de provisió de llocs de treball aprovat pel Ple Corporatiu en data 26 de gener de 1995.  
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Article 15 - Permutes 
 
1. Els/les funcionaris/àries interessats/des en permutar la seva destinació presentaran al Registre 
General de la Corporació una instància indicant les dades de la seva destinació, ubicació física, 
dedicació setmanal, lloc de treball assignat, categoria i especialitat, horari, i si s'escau torn, indicant 
la Unitat administrativa en la qual vulguin integrar-se.  
 
2. Es donarà l'oportuna publicitat a la permuta sol·licitada. Així mateix, es trametrà un exemplar de 
l'anunci al Servei del qual depengui la Unitat Administrativa en la qual es vulgui integrar.  
 
3. Els/les funcionaris/àries interessats/des en la permuta sol·licitada podran formular les seves 
peticions mitjançant instància que haurà de presentar-se en el Registre General de la Corporació en 
el termini d'un més, comptador des de la data de publicació de la permuta.  
 
4. La permuta de destinacions s'autoritzarà respectant el criteri d'antiguitat dels sol·licitants a la 
categoria, sempre que es considerin correctes les dades del lloc de treball, categoria, especialitat, 
equivalència professional i condicions de treball i es rebi l'informe favorable dels respectius serveis.  
 
5. Les adscripcions a les destinacions, resultants de permutes, seran sotmeses a les mateixes 
condicions de permanència mínima fixades per les adscripcions per concursos de provisió.  
 

Article 16 - Tipus de Jornades i Dedicacions 
 
1. La Relació de llocs de treball vigent en cada moment inclourà la tipologia de jornada assignada a 
cadascun dels llocs que es defineixen.  
 
La disposició addicional 71a. De la Llei 2/2012 de la LPGE, estableix amb caràcter bàsic que la jornada 
de treball de personal del sector públic no podrà ser inferior a 37, 5 h setmanals de treball efectiu 
mitjana en còmput anual.  
 
Primer.- De conformitat amb l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de 19 
d’octubre de 2012, s’estableixen les següents jornades:  
 
• Jornada general de trenta-set hores i trenta minuts setmanals de treball efectiu, de mitjana en 

còmput anual.  
• Jornada especial de quaranta hores setmanals efectiu, de mitjana de còmput anual.  
• Jornada especial de trenta-cinc hores setmanals de treball efectiu, de mitjana en còmput anual.  
• Altres Jornades especials d’acord amb el estableix el Dictamen de 7 de març de 1994, aprovat 

pel Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de 24 de març de 1994.  
 
Segon.- La realització de la jornada de treball, general i especials, es farà d’acord amb els horaris 
que s’estableixen en el present Acord, els quals pretenen un millor aprofitament del temps de 
treball i un augment de la productivitat, tot afavorint la formació voluntària i per compte propi dels 
empleats, la seva motivació així com la seva conciliació de la vida personal, familiar i laboral.  
 
En aquest sentit la realització de les trenta-set hores i trenta minuts setmanals de treball efectiu, de 
mitjana de còmput anual, corresponents a la jornada general de treball i de les quaranta o trenta-
cinc hores setmanals de treball efectiu, de mitjana en còmput anual, corresponents a les jornades 
especials, comprendrà la possibilitat de disposar d’un temps per a la formació voluntària i per 
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compte propi i per a facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, que en tot cas 
s’entendrà com a temps efectiu de treball, d’acord amb els següents topalls i criteris de gestió.  
 
• Per la formació voluntària i per compte propi, un màxim de quinze minuts diaris en còmput 

anual. La realització d’aquesta formació no requerirà la presència física de l’empleat en el lloc de 
treball.  

• Per a facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar un màxim de 5 hores mensuals.  
 
• La gestió del temps per a formació i conciliació previst en aquest acord correspondrà a cada 

empleat públic, en tot cas respectant els horaris previstos en aquest Acord.  
• El temps previst per a formació i per conciliació de vida laboral, personal i familiar en cap cas 

donarà dret a generar hores o dies a gaudir per l’empleat com a compensació del temps no 
utilitzat per aquests conceptes.  

 
Tercer.- Per a la jornada general de treball de 37’5 hores setmanals de treball efectiu en còmput 
anual (control marcatge mensual), es preveuen els següents horaris:  
 
Intensiu matí o tarda (GM/GT)  
 
Intensiu matí  
 
La realització d’aquest horari comporta:  
 

a) És l’horari ordinari de treball. S’assignarà per defecte quan no correspongui un altre de 
diferent.  
b) Presència diària mínima 4 hores i 30 minuts, que s’haurà de realitzar entre les 9:30 i les 
14:00 hores. Aquesta franja d’obligada presència s’entén sense perjudici de la concurrència 
d’algun dels supòsits vigents que donen dret a absentar-se justificadament del lloc de 
treball ja sigui amb caràcter retributiu o recuperable.  
c) L’hora d’inici de la jornada no podrà ser abans de les 7 hores.  

 
Intensiu tarda  
 

a) Presència diària mínima de 4hores i 30 minuts, que s’haurà de realitzar entre les 15:30 i les 
20 hores. Aquesta franja d’obligada presència s’entén sense perjudici de la concurrència 
d’algun dels supòsits vigents que donen dret a absentar-se justificadament de lloc de treball 
ja sigui amb caràcter retributiu o recuperable.  
b) Es podrà iniciar la jornada, com a molt d’hora a les 13 hores i com a molt tard a les 15:30. 
La jornada finalitzarà dins l’horari de tancament del centre i no més tard de les 22 hores.  

 
Per raons organitzatives degudament motivades, es podrà establir una franja de presència de matí 
o tarda diferent a l’establerta amb caràcter general. Aquestes excepcions hauran de ser informades 
pel servei corresponent de la DSRH, que és qui ho autoritzarà prèvia valoració tècnica de la 
proposta.  
 
A aquest horari li serà d’aplicació les mesures de conciliació previstes als apartats III i IV de l’article 
16 bis de l’acord de condicions de treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona introduït per 
acta núm. 4 de març de 2007.  
 
S’inclouen en aquest horari els següents col.lectius:  
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• Personal administratiu  
• Personal d’oficis  
• Personal de suport assistencial no subjecte a torns (cuina, bugaderia, neteja)  
• Personal tècnic de base  
• Personal subaltern  
 
Torns matí, tarda o nit (TGM, TGT, TGN)  
 
La realització d’aquest horari comporta:  
 

a) Dins d'aquesta jornada s'estableixen tres modalitats: torn de matí, torn de tarda i torn de 
nit.  
b) El torn de matí i el de tarda tindran assignada, amb caràcter general, una dedicació diària 
de 7 hores 30 minuts dins de la franja de les 6.00 a les 15.30 hores, per al torn de matí, i de 
13.00 a 22.00 hores per al torn de la tarda.  
c) El torn de nit tindrà assignada, amb caràcter general, una dedicació de 37 hores 30 minuts 
setmanals computada per cicles de dues setmanes, amb una prestació de 10 hores per dia 
de treball, dins de la franja de les 20:30 a les 8:00 hores  
d) No permet flexibilitat.  

 
A aquest horari li serà d’aplicació l’article 16 de l’Acord de condicions de treball dels funcionaris de la 
Diputació de Barcelona.  
 
 S’inclouen en aquest horari els següents col·lectius:  
 
• Personal assistencial  
• Personal de suport assistencial (cuina i neteja)  
 
Específic (GE)  
 
S'inclouen en aquest apartat els horaris d'aquells col·lectius que per les seves característiques 
funcionals no poden encabir-se dins d’alguna de les tipologies d’horaris de la jornada general 
(intensiu o torns), ja que la realització de les funcions requereix d’una constant subjecció a les 
necessitats del servei .  
 
La realització d’aquest horari no permet flexibilitat.  
 
A aquest horari li serà d’aplicació l’article 16 de l’Acord de condicions de treball dels funcionaris de la 
Diputació de Barcelona.  
 
S’inclouen en aquest horari els següents col·lectius:  
 
• Personal assistencial complementari  
• Personal docent  
• Personal tècnic de biblioteques  
• Directors de biblioteques  
• Personal subaltern de biblioteques, de centres educatius i de parcs  
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• Personal de base que s’inclogui dins d’algun dels següents col·lectius: redactors, protocol, 
llibreria de la Diputació, sala de control i operadors informàtics  

• Conductors de parc mòbil  
• Arxivers itinerants  
 
Quart.- Per a la jornada especial de treball de 40 hores setmanals de treball efectiu en còmput anual 
(control marcatge mensual), es preveuen els següents horaris:  
 
Ampliat partit (AP)  
 
La realització d’aquest horari comporta  
 
Condicions  
 

a) Presència diària mínima de 4hores i 30 minuts, que s’haurà de realitzar, obligatòriament, 
entre les 9:30 i les 14 hores. Aquesta franja d’obligada presència s’entén sense perjudici de 
la concurrència d’algun dels supòsits vigents que donen dret a absentar-se justificadament 
de lloc de treball ja sigui amb caràcter retributiu o recuperable.  
b) L’hora d’inici de la jornada no podrà ser abans de les 7 hores.  
c) La presència de dues tardes a la setmana, en còmput trimestral. L’hora de finalització de 
la tarda no podrà ser abans de les 17h.  
d) Els dies que comportin el treball durant el matí i tarda, l’empleat haurà d’aturar al migdia 
la seva prestació de serveis durant un mínim de 30 minuts, que s’acreditarà mitjançant els 
sistemes de control d’horari o el full d’incidències. El no marcatge comportarà un 
descompte de dues hores.  

 
Per raons organitzatives motivades, es podrà establir una franja de presència de matí o de tarda 
diferent a l’establerta amb caràcter general. Aquestes excepcions hauran de ser informades pel 
servei corresponent a la DSRH, que és qui ho autoritzarà prèvia valoració tècnica de la proposta.  
 
A aquest horari li serà d’aplicació les mesures de conciliació previstes als apartats III i IV de l’article 
XVI bis de l’acord de condicions de treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona introduït per 
acta núm. 4 de març de 2007.  
 
S’inclouen en aquest horari els següents col·lectius:  
 
• Comandaments operatius i intermitjos  
• Personal tècnic de base quan l’activitat requereixi d’una presència regular d’algunes tardes  
• Llocs singulars de perfil tècnic  
• Llocs de secretariat  
 
Ampliat flexible (AF)  
 
Aquest horari es configura amb caràcter excepcional.  
 
La realització d’aquest horari comporta:  
 

a) Presència diària mínima de 4 hores i 30 minuts. Amb caràcter puntual, i per raons del 
servei degudament justificades, la presència diària podrà ser de 2 hores i 30 minuts (aquesta 
presència només es podrà autoritzar en dies puntuals i en cap cas amb caràcter general).  
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b) Requereix presència de tardes. Com a mínim 6 tardes de mitjana mensual en còmput 
trimestral l’hora de sortida serà més enllà de les 19:00 hores.  
c) El còmput de la jornada setmanal de treball serà trimestral. No es podran realitzar 
jornades diàries superiors a les 9 hores excepte necessitats del servei.  
d) Els dies que requereixen treballar durant el matí i la tarda, l’empleat haurà d’aturar al 
migdia la seva prestació de serveis durant un mínim de 30 minuts, que s’acreditarà 
mitjançant els sistemes de control horari o el full d’incidències. La no acreditació 
comportarà un descompte de dues hores.  

 
S’inclouen en aquest horari els següents col·lectius:  
 
Personal tècnic o de suport i comandaments intermitjos que de forma habitual, per motiu de les 
funcions que tenen assignades, han d’allargar l’horari més enllà de les 19 hores (6 tardes de mitjana 
mensual en còmput trimestral).  
 
Torn ampliat continuat (TAC)  
 
La realització d’aquest horari comporta:  
 

a) Una presència diària de 7 hores i 30 minuts, que inclou el descans per dinar (que es 
computa com temps efectiu de treball), així com les mesures previstes a l’acord segon de la 
present regulació.  
b) Cobertura de 365 dies de l’any segons plantilla (caps de setmana)  
c) No permet flexibilitat  

 
S’inclouen en aquest horari els següents col·lectius:  
 
• Guardes forestals  
• Caps unitat guarderies de parc  
 
Ampliat específic (AE)  
 
S'inclouen en aquest apartat els horaris d'aquells col·lectius que per les seves característiques 
funcionals no poden encabir-se dins d’alguna de les tipologies d’horaris de la jornada especial 
(partit, flexible o continuat), ja que la realització de les funcions requereix d’una constant subjecció 
a les necessitats del servei .  
 
La realització d’aquest horari no permet flexibilitat  
 
A aquest horari li serà d’aplicació l’article 16 de l’Acord de condicions de treball dels funcionaris de la 
Diputació de Barcelona.  
 
S’inclouen en aquest horari els següents col·lectius:  
 
• Personal assistencial complementari  
• Personal docent  
• Personal tècnic de biblioteques  
• Directors de biblioteques  
• Personal subaltern de biblioteques, de centres educatius i de parcs  
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• Personal de base que s’inclogui dins d’algun dels següents col·lectius: redactors, protocol, 
llibreria de la Diputació, sala de control i operadors informàtics  

• Conductors de parc mòbil  
• Arxivers itinerants  
 
Cinquè.- Excepcionalment amb caràcter voluntari, i sempre que no es perjudiquin les necessitats del 
servei, el personal podrà optar per una jornada especial de treball de 35 hores setmanals de treball 
efectiu en còmput anual (control de marcatge mensual), a realitzar en el torn de matí o en el de 
tarda, que comportarà la reducció proporcional de les retribucions calculada respecte la jornada 
general de treball.  
 
L’horari d’aquesta jornada comporta:  
 

a) Una presència diària mínima de 5 hores  
b) Es podrà iniciar la jornada com a molt d’hora a les 7:30 i com a molt tard a les 9:30 hores.  
c) L’hora de finalització de la jornada no podrà ser abans de les 13’30  

 
En relació al torn de tarda:  
 

a) Una presència diària mínima de 5 hores  
b) Es podrà iniciar la jornada com a molt d’hora a les 13 hores i com a molt tard a les 15:30  
c) L’hora de finalització de la jornada no podrà ser abans de les 20:00.  

 
Sisè.- Es mantenen les jornades especials previstes en el Dictamen de 7 de març de 1994, aprovat pel 
Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 24 de març de 1994, a les quals no els resultarà 
d’aplicació les mesures de l’acord segon previstes en la present regulació, amb l’excepció de la 
prolongació de jornada, que quedarà suprimida, resultat d’aplicació la plena dedicació en aquells 
llocs de treball que la tenien assignada.  
 
Setè.- Es declaren extingits els següents horaris, resultant d’aplicació els que s’indiquen en aquells 
casos on hi ha llocs de treball que els tenen assignats:  
 

Horari que s'extingeix  Nou horari d’aplicació, si s’escau  
OC Ordinària Continuada 37,5 hrs  ..  
OC Ordinària Continuada 35 hrs  .. 

TP Torn Partit 35 hrs  GE Específic 37,5 hrs  
TP Torn Partit 37,5 hrs  GE Específic 37,5 hrs  

MFO Matí Flexible Ordinari 35 hrs  GM Intensiu matí 37,5 hrs  
TF Flexible Tarda 35 hrs  GT Intensiu Tarda 37,5 hrs  

TF Flexible Tarda 37,5 hrs  GM Intensiu Matí 37,5 hrs  
PT Ordinària Tarda Partida 37,5 hrs  AE Ampliat Específic 40 hrs  

EB Especial Biblioteques  .. 
EM Especial Museus  .. 

HF Horari Flexible  .. 
M+ Matí i tarda (més de 10 hores)  .. 

ON Ordinari Nit  .. 
OP Ordinari Partit  .. 

T+ Tarda i nit (mes de 10 hores)  .. 
TE Torn Especial  .. 

 
Vuitè.- L’adopció d’aquest Acord comportarà la revisió dels horaris actualment assignats i la seva 
adaptació als previstos en la present regulació.  
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Novè.- Al personal que actualment estigui realitzant una jornada de 37 hores i 30 minuts se li 
assignarà una jornada de 40 hores, llevat que manifesti la voluntat de mantenir-se en la jornada 
actual, cosa que comportarà l’adequació corresponent de les retribucions.  
 
Desè.- Entre la finalització de la jornada anterior i l’inici de la present s’haurà de garantir el dret de 
descans mínim de 12 hores.  
 
Onzè.- Els acords primer i segon de la present regulació seran d’aplicació al personal al servei de la 
Diputació de Barcelona, dels seus organismes autònoms, de l’Entitat pública empresarial XAL i en 
un futur de la societat mercantil de capital íntegrament local que substitueixi aquesta, que quedin 
afectats per la suspensió de l’Acord de condicions de treball de la Diputació de Barcelona. En els 
mateixos termes, al personal de la Diputació de Barcelona adscrit a consorcis o altres ens del sector 
públic.  
 
Disposició addicional primera  
 
S’aprova la següent taula de correspondències entre els horaris actuals i els horaris que 
s’assignaran conforme la regulació que conté aquest Acord:  
 

Horari actual Nou horari 
OMO Ordinari matí ordinari 35 hrs GM intensiu matí 37'5 hrs 
OTO Ordinari tarda ordinari 35 hrs GT Intensiu Tarda 37,5 hrs 
PMC Ordinari matí partit 37'5 hrs. AP Ampliada partida 40 hrs. 

MFC Flexible matí partit 37'5 hrs. 
AP Ampliada partida 40 hrs./ AF Ampliada flexible 40 

hrs. 
TCC Torn continuat condicionada 37'5 hrs. TAC Torn ampliat continuada 40 hrs. 

TMO Torn matí ordinari 35 hrs. TGM Torn matí 37'5 hrs. 
TTO Torn tarda ordinari 35 hrs. TGT Torn tarda 37'5 hrs. 

TNO Torn nit ordinari 35 hrs. TGN Torn nit 37'5 hrs. 
HEO Horari especial ordinari 35 hrs. GE Específic 37'5 hrs. 

HEC Horari especial condicional 37'5 hrs. AE Ampliat específic 40 hrs. 

 
Disposició addicional segona  
 
Els següents horaris són a extingir però es mantindran en la tipologia actual a les persones que els 
tenen assigants i els serà d’aplicació l’acord Novè de la present regulació: OMC, OTC, TMC, TTC i 
TNC.  
 
Disposició final  
 
El present Acord entrarà en vigor l’1 de gener de 2013 i s’estableix amb caràcter de temporalitat fins 
que es restableixin les circumstàncies legals anteriors al règim jurídic vigent fruit de l’aplicació de la 
DA 71ª de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de per a l’any 2012, la qual ha deixat 
en suspens l’Acord de condicions de treball del personal de la Diputació de Barcelona.  
 
Les mesures flexibilitzadores acordades en la MGNmc en sessió de 17 d’octubre de 2014 
s’implementaran en el termini de temps més breu possible. Les parts es comprometen a continuar 
cercant fórmules de flexibilitat horària pel personal, incloses les tipologies horàries més rígides, i a 
fer el seguiment de la implementació de les mesures de flexibilitat acordades. També es 
comprometen a revisar l’horari d’estiu i les condicions de compliment de la jornada de plena 
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dedicació. Així mateix es vetllarà per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar a les persones 
que tinguin fills de 12 a 18 anys, especialment en els casos justificats.  
 
Jornada intensiva d’estiu  
 
1. Període de gaudiment  
 
La jornada intensiva d’estiu es realitza durant el període de 16 de juny al 15 de setembre. Durant 
aquest període se suspèn l’obligatorietat de prestar serveis en règim de tardes.  
 
No obstant això, s’obre la possibilitat que els empleats puguin escollir, dins del període general del 
16 de juny al 15 de setembre, uns períodes en què no desitgin acollir-se a la jornada intensiva d’estiu. 
Els períodes en què l’empleat té la possibilitat de no acollir-se a aquesta jornada són els següents:  
 
Aquests períodes s’ha de gaudir de forma completa no autoritzant-se un gaudiment fraccionat dels 
mateixos.  

 
• 16 al 30 de juny  
• 1 al 31 de juliol  
• 1 al 31 d’agost  
• 1 al 15 de setembre  

 
2. Empleats afectats  
 
Els empleats que poden fer jornada intensiva d’estiu són aquells empleats amb horari ampliat partit 
(AP) i plena dedicació (T)  
 
3. Condicions  
 
a) Presència mínima diària de 4 hores i 30 minuts que s’haurà de realitzar, obligatòriament entre les 
9:30 i les 14:00 hores.  
b) L’hora d’inici de la jornada no podrà ser abans de les 7 hores  
c) El nombre màxim d’hores a fer de manera continuada no podrà superar les 9.  
d) Es mantenen les mesures addicionals de flexibilitat horària per motius de conciliació en la franja 
d’obligada permanència per als empleats que les tinguin concedides.  
 
4. Autorització i comunicació de l’acolliment a la jornada intensiva d’estiu.  
 
Empleats amb horari ampliat partit  
 
Amb caràcter general s’autoritza a tots els empleats amb horari AP a la jornada intensiva d’estiu per 
a tot el període. Excepcionalment als serveis, d’acord amb les seves necessitats, poden determinar 
quins empleats no són susceptibles d’acollir-s’hi.  
 
Empleats amb plena dedicació  
 
Els serveis comunicaran aquells empleats als quals, excepcionalment, s’autoritza la realització 
d’aquesta jornada intensiva d’estiu.  
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Comunicació  
 
Abans de l’1 de juny els serveis/oficines hauran de comunicar a l’Oficina d’Administració de Recursos 
Humans (o.adminr@diba.cat) els empleats amb horari AP que no s’acullen a la jornada intensiva 
d’estiu d’entre els indicats en el punt 1.b).  
 
Ajut per Menjar  
 
Durant la jornada d’estiu no es percebrà aquest ajut.  
 
Mesures de flexibilitat de l’horari amb plena dedicació  
 
La jornada de plena dedicació requereix la presència mínima de tres tardes a la setmana de còmput 
trimestral.  
 
Com a mesures de flexibilitzades s’acorda que: el temps de pausa entre la jornada de matí i de tarda 
sigui de 30 minuts i que la sortida no podrà ser abans de les 17:30 h.  
 
En relació amb l’acolliment a la jornada intensiva d’estiu es disposa que:  
 
Durant el període comprès entre el 16 de juny i el 15 de setembre els serveis d’adscripció podran, 
excepcionalment, autoritzar els empleats amb aquesta tipologia de jornada que desitgin acollir-se a 
l ajornada intensiva d’estiu i per tant podran deixar de prestar serveis en règim de tardes sense que 
això suposi una minoració de les jornades setmanals a realitzar i sense superar, de manera 
continuada, a les 9 hores de prestació del servei.  
 
El servei d’adscripció comunicarà a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans els empleats amb 
aquesta dedicació que resten autoritzats per acollir-se a la jornada intensiva d’estiu.  
 
Mesures de flexibilitat de les reduccions de jornada per motius de conciliació  
 
1- Compactació en jornades senceres de la reducció diària.  
 
Excepcionalment, es podrà autoritzar, que les hores setmanals a realitzar en règim de reducció de 
jornada per motius de conciliació en distribueixin en jornades senceres. Es requerirà autorització de 
la Direcció de Serveis de Recursos Humans previ informe justificatiu del servei d’adscripció. En cas 
de denegació, el servei haurà de comunicar els motius al treballador.  
 
Els permisos a que pugui tenir dret l’empleat es computaran sobre la base de la seva jornada teòrica 
diària.  
 
2- Franja d’obligada permanència en jornades reduïdes  
 
Dins de l’horari acordat amb el seu comandament, la presència diària mínima del personal amb 
jornada reduïda per conciliació familiar serà de 4 hores per a les reduccions de 1/3 i de 3 hores per a 
les ½.  
 
Es mantindrà l’actual flexibilitat de 60 minuts que comporta poder iniciar la jornada diària de 15 
minuts abans o 60 minuts desprès de l’hora d’inici acordada amb el comandament.  
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3- Gaudiment fraccionat dels permisos retribuïts per motius de la conciliació de la vida laboral i 
familiar (codi 582J) i tardes festius no recuperables (codi 0515)  
 
La presència mínima exigida als empleats amb reducció de jornada, que durant la jornada gaudeixin 
fraccionadament d’un d’aquests dos permisos, serà de dues o una hora y mitja per reduccions de 1/3 
o de 1/2 respectivament.  
 
El temps mínim de gaudiment diari d’aquests permisos serà d’un hora.  
 

Article 16 bis - Flexibilitat horària en la dedicació ordinària 
(Mesures addicionals de flexibilitat horària en la franja d’obligada permanència) 

 
1. Els empleats públics amb fills discapacitats disposaran de fins a dues hores de flexibilitat horària 
en la franja d’obligada permanència.  
 
2. Els empleats públics que tinguin fills menors de 17 anys, familiars amb discapacitat que en 
depenguin econòmicament o familiars fins el segon grau que per raons d’edat, accident o malaltia 
no puguin valdre’s per si mateixos, disposaran de fins a una hora diària de flexibilitat horària en la 
franja d’obligada permanència.  
 

Article 17 - Descans dins de la Jornada Laboral 
 
1. El personal gaudirà d’una pausa de 30 minuts diaris, computables com a treball efectiu. Aquesta 
interrupció no podrà afectar al normal funcionament del servei, de forma que cada Cap podrà 
distribuir la pausa esmentada per tal que quan es consideri necessari establir-ho no estigui absent al 
mateix temps més del 50% del personal adscrit a la mateixa unitat administrativa.  
 
Quan es tracti de llocs de treball unipersonals s’arbitraran els mecanismes organitzatius adients per 
possibilitar-ne l’ús.  
 
2. La Jornada diària de interromprà forçosament com a mínim 30 minuts al dia per a aquell personal 
que realitzi la seva dedicació en horari partit de matí i tarda. Existeix una penalització de 2 hores en 
cas de no marcatge o utilització de les mesures per justificar-ho.  
 

Article 18 - Descans Setmanal 
 
1. El descans setmanal serà de 48 hores continuades  
 
2. Aquest descans s’efectuarà el dissabte i el diumenge. Quan això no sigui possible, s’efectuarà en 
caps de setmana alterns, encara que això suposi introduir torns especials de caps de setmana o 
d’altres formes organitzatives per possibilitar-ho.  
 
3. A petició de l’interessat/da per escrit presentat davant el propi Servei, podrà fixar-se el descans 
setmanal, no coincident en cap de setmana, en períodes discontinus de 24 hores, sempre que les 
necessitats del servei ho permetin.  
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4. En la confecció de les plantilles es tendirà a no superar els 7 dies de treball continuat.  En els casos 
en què això no sigui possible, es negociarà amb les centrals sindicals signants de l’acord la seva 
solució.  
 
NORMES PER A LA GESTIÓ DEL TEMPS DE TREBALL PEL PERSONAL A TORNS ADSCRIT A LES 
ÀREES DE SALUT PÚBLICA I CONSUM I DE BENESTAR SOCIAL. (06/03/08)  
 
Primer) Confecció de la plantilla  
 

En la confecció anual de la plantilla s’hauran de tenir en compte:  
 
a) Jornada diària i horari setmanal  
b) Descans setmanal  
c) Festius intersetmanals  
d) Assumptes personals i dies de lliure disposició  
e) Vacances, dies de dispensa i dies addicionals de vacances  

 
Segon) Jornada diària i horari setmanal  
 

Els tipus de jornades i dedicacions que haurà de contemplar la plantilla són les establertes 
en l’Acord i Conveni vigents en cada moment.  
 
També s’hauran de tenir en compte els decrets que anualment es dicten fixant el còmput 
d’hores anuals de treball efectiu i els criteris per l’elaboració de les plantilles anuals del 
personal a torns.  

 
Tercer) Descans setmanal  
 

En la confecció de les plantilles es tindrà en compte els següents elements:  
 
a) El descans setmanal serà de 48 hores continuades. Aquest descans s’efectuarà el 
dissabte i el diumenge. Quan això no sigui possible, s’efectuarà com a mínim en caps de 
setmana alterns.  
b) El descans entre dos torns de treball per un empleat haurà de ser de 12 hores  
c) A petició de l’interessat/da per escrit presentat davant del propi Servei, podrà fixar-se el 
descans setmanal, no coincident en cap de setmana, en períodes discontinus de 24 hores, 
sempre que les necessitats del servei ho permetin.  
d) Es tendirà a no superar els 7 dies de treball continuat.  

 
Quart) Festius intersetmanals  
 

La plantilla fixarà els festius establerts en el calendari laboral.  
 
El descans compensatori conseqüència d’haver treballat un festiu intersetmanal, es tendirà 
a fixar-lo el més proper possible a la data del festiu que l’ha generat i a que s’acumuli el seu 
gaudiment amb el descans setmanal assignat.  

 
Cinquè) Assumptes personal i dies de lliure disposició  
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S’hauran de comunicar, com a màxim l’1 de març, tots aquells dies que en concepte 
d’aquests permisos es puguin planificar i com a mínim 4 dies d’assumptes personals, 
preferentment en els períodes de setmana santa o nadal. En el supòsit que aquests quatre 
dies d’assumptes personals no els fixi el treballador o treballadora, serà el propi servei el 
que es determinarà.  
 
Els dies no fixats en la plantilla abans del 15 d’octubre podran veure limitada la seva 
concessió per raons justificades.  

 
Sisè) Vacances, dies de dispensa i dies addicionals de vacances  
 
Com a màxim l’1 de març el personal haurà de comunicar la totalitat d’aquets dies als que pugui 
tenir dret.  
 
Amb caràcter general s’haurà de tenir en compte l’establert en la normativa que reguli les vacances.  
 
5. Si en un determinat col·lectiu tampoc fos possible l’establert en els dos primers apartats d’aquest 
article, prèvia negociació amb les centrals sindicals signants de l’acord s’haurà de resoldre 
mitjançant decret de presidència.  
 

Article 19 - Dedicació Personal 
 
El Personal que ocupa llocs que tinguin assignada la dedicació setmanal de 35 hores en la Relació de 
llocs de treball, tingui una dedicació de nivell personal de 37,5 hores setmanals, podrà sol·licitar 
l’assignació de la dedicació corresponent al lloc, amb les retribucions pròpies d’aquesta dedicació i 
un complement personal transitori, per la diferència retributiva experimentada, que serà absorbit 
en quatre anys.  
 

Article 20 – Suplències 
 
Quan en una unitat assistencial o hospitalària es produeixi l’absència d’un treballador/a subjecte a 
torns o l’absència de personal tècnic de Biblioteques o personal docent, preveient-se de durada 
superior a quinze dies, la Direcció de Serveis de Relacions Laborals i a petició del Servei d’adscripció, 
proposarà la contractació o nomenament d’altres empleats per atendre aquestes incidències, en el 
termini més breu possible i procurant que no superi els cinc dies des de la recepció de la 
comunicació del servei interessat.  
 
En el cas de cobertura de les necessitats derivades dels període de vacances d’estiu, setmana santa 
i nadal, el nombre de suplències vindrà determinat per les càrregues de treball de la unitat durant 
aquests períodes.  
 
En la resta d’unitats, personal i torns de la Corporació, quan es produeixi l’absència d’un 
treballadors, amb la mateixa previsió de durada que en l’apartat anterior, la Direcció de Serveis de 
Recursos Humans i a petició del servei afectat, proposarà la contractació o nomenament d’altres 
empleats, sempre que l’absència comporti una major càrrega de treball i les necessitats del servei 
així ho exigeixin.  
 
Aquests empleats seran destinats al lloc concret en el que s’ha produït l’absència.  
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La selecció de personal per cobrir suplències (vacants accidentals), es farà mitjançant l’aplicació 
dels mecanismes que es preveuen a l’art. 7, amb l’afavoriment de la promoció interna de l’acord 
amb el contingut del mateix article. Aquesta promoció provisional s’articularà mitjançant la 
normativa establerta a l’efecte.  
 
A petició de la Junta de Personal i de les centrals sindicals representatives, la Direcció dels serveis 
de RRHH facilitarà la informació relativa al seguiment de les suplències.  
 
En els estudis quantitatius de plantilles que es realitzin, es tindrà en compte l’índex d’absència 
inferior a 15 dies com a coeficient de majoració.  
 

Article 21 - Hores Extraordinàries 
 
Són serveis extraordinaris aquells que, de manera excepcional i a requeriment del respectiu 
responsable, es realitzen a fora de l’horari habitual i programació de cada treballador/a, com a 
conseqüència de circumstàncies imprevistes que afecten a la prestació dels serveis. També cal 
considerar com serveis extraordinaris aquells que, tot i ser programables, la seva realització no pot 
portar-se a terme dins de la jornada habitual, atès que pot ocasionar una alteració important de la 
prestació dels serveis.  
 
La realització d’aquests serveis tindrà caràcter voluntari com a norma general, tret que es tracti de 
contingències derivades de situacions d’emergència que no puguin ser ateses mitjançant la 
incorporació de personal temporal.  
 
Es tendirà a la supressió dels serveis extraordinaris d’acord amb els criteris següents:  
 

a) Supressió total i absoluta dels habituals i continuats  
b) Manteniment, sempre i quan no es puguin realitzar les diverses modalitats de 
contractació o nomenament temporal o parcial previstes legalment o reglamentàriament 
dels serveis extraordinaris, limitant-se a supòsits de puntes de treball, necessitats eventuals, 
absències imprevistes, casos d’emergència i d’altres circumstàncies de caràcter excepcional 
derivades de l’activitat o servei respectiu.  

 
En els supòsits de causes imprevistes per malaltia o accident, manteniment d’instal·lacions o 
serveis, etc. s’utilitzaran les modalitats de nomenament temporal o parcial amb preferència a la 
realització de serveis extraordinaris per part del personal de la Diputació de Barcelona.  
 
Els serveis extraordinaris s’hauran de compensar amb temps de repòs sempre que les necessitats 
del servei i les càrregues de treball ho permetin, d’acord amb la taula següent:  
 

a) Una hora extraordinària efectuada en dia laborable de calendari oficial, es compensarà 
amb una hora i mitja de descans.  
b) Una hora extraordinària efectuada entre les 22:00 i les 6:00 en dissabte, diumenge o en 
dia festiu del calendari oficial, es compensarà amb dues hores de descans.  

 
Les hores de descans acumulades per aquest motiu podran gaudir-se juntament amb altres 
períodes de descans.  
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No obstant el que es preveu en l’apartat anterior, quan no sigui possible la compensació horària, les 
hores extraordinàries s’abonaran econòmicament amb un increment del 75% de la remuneració que 
correspongui a cada hora ordinària de treball efectiu.  
 
Els serveis extraordinaris generals per aquelles situacions originades per catàstrofes declarades 
oficialment com a tals i de necessària resolució immediata, es compensaran d’acord amb el règim 
general però en cap cas computaran dins el màxim d’hores establert al primer paràgraf.  
 
Els serveis extraordinaris realitzats fruit de què l'empleat/ada hagi estat requerit/da com a 
conseqüència de l'assignació del factor de localització no estaran subjectes al procediment 
esmentat. En aquest supòsit la relació d'hores efectuades es comunicaran mensualment.  
 
Els serveis extraordinaris seran computats mensualment i abonats en nòmina, un cop determinats, 
en un termini màxim de dos mesos.  
 
Una comissió integrada per representants de les centrals sindicals signants i de la Corporació, 
efectuarà el control i seguiment dels serveis extraordinàries realitzades pel personal al Servei de la 
Diputació.  
 
El nombre màxim d’hores per serveis extraordinaris s’estableix en 45 per persona i any. Amb 
caràcter excepcional es podrà autoritzar per part de la Presidència de la Corporació, previ informe i 
a proposta motivada de la Comissió, la superació de dit límit d’hores.  
 
En el supòsit que els acords d’administració, sindicats o qualsevol normativa de caràcter general 
contemplessin una minva sobre l’anterior, es procedirà a negociar l’oportuna adequació del còmput 
màxim abans esmentat.  
 
L'esmentada Comissió pot requerir als responsables dels serveis gestors perquè aportin més 
informació sobre les circumstàncies que justifiquin la realització dels serveis extraordinaris o sobre 
les persones que les hagin realitzades o les hagin d'efectuar.  
 
Amb caràcter excepcional es podrà autoritzar per part de la Presidència de la Corporació, prèvia 
proposta motivada per la Comissió, la superació del límit anual d’hores extraordinàries.  
 
La comissió podrà proposar fórmules organitzatives o de contractació o nomenament de personal 
que tendeixin a reduir el volum d’hores extraordinàries.  
 
Quan es tracti de serveis extraordinaris a compensar amb temps de repòs es generarà un crèdit de 
temps susceptible de compensació en un termini màxim de tres mesos.  
 
Les hores de descans acumulades per aquest motiu podran gaudir-se per jornades senceres 
juntament amb altres períodes de descans.  
 
HORES REALITZADES EN ESCREIX  
 
Les hores realitzades en escreix, són aquelles que s'efectuen, de manera esporàdica, fora de la 
jornada habitual, amb coneixement de la persona responsable del servei, i quan la seva realització 
no obeeix a les causes d'imprevisió i/o impacte consubstancials a la realització dels serveis 
extraordinaris.  
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La seva realització ha de ser expressament autoritzada pel responsable del servei i la seva 
compensació, en els termes que tot seguit es detallen, també.  
 
La compensació d'hores realitzades en escreix es realitzarà una a una amb temps de descans, en un 
termini màxim d'un mes comptador des de la seva realització. No es podran compensar períodes en 
escreix inferiors a trenta minuts.  
 
L'estat d'hores realitzades en escreix i les seves compensacions serà objecte d'informe i avaluació 
per part de la Comissió de Control i Seguiment de Serveis Extraordinaris.  
 

Article 22 - Calendari Laboral 
 
1. Considerant el calendari de festes oficials que cada any aprova la Generalitat de Catalunya, es 
confeccionaran els respectius calendaris laborals per als diferents sectors col·lectius de la 
Corporació. Quan una festa laboral coincideixi en dissabte aquesta es compensarà amb 1 dia de 
dispensa.  
 
En el cas de què un centre de treball abasti més d’un terme municipal serà el personal afectat el que 
decidirà, amb la conformitat del servei, a quines festes locals s’acull, tot tenint en compte 
l’adaptació dels serveis a la realitat del territori i dels usuaris.  
 
2. El calendari laboral del personal de jornada a torns, s’establirà mitjançant plantilles que hauran de 
ser conegudes pels empleats amb suficient antelació.  
 
El calendari laboral és negociarà amb els/les representants sindicals del personal.  
 

Article 23 - Dies de Permís per Assumptes Personals 
 
1. La Diputació de Barcelona reconeix 6 dies per Assumptes Personals computables com de treball 
efectiu, que es podran gaudir des del 16 de gener al 15 de gener de l’any següent. Les dates 
concretes de gaudiment es supeditaran en tot cas a les necessitats del servei. Amb caràcter general 
es podran gaudir en qualsevol moment, respectant allò que s’estableix en l’apartat següent 
respecte a l’antelació per formular sol·licituds, i amb les particularitats que s’assenyalen a 
continuació.  
 
• En els serveis assistencials i en els col·lectius amb prestació de servei durant tots els dies de 

l’any, per evitar-ne l’acumulació, en els períodes de setmana santa i Nadal, es podran arbitrar les 
mesures de planificació adients.  

 
2. L’antelació esmentada a l’apartat anterior serà la següent:  
 

a) El personal de serveis sanitaris, el personal assistencial i el personal en règim de treball 
per torns ha de demanar els dies d’assumptes personals amb una antelació mínima de 15 
dies.  
b) La resta de personal els ha de demanar amb una antelació mínima de 5 dies.  
c) Excepcionalment, en el cas d’urgències degudament acreditades es podran demanar amb 
24 hores d’antelació.  

 
Es podran acumular dies de vacances i d’assumptes personals i permís de maternitat.  
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3. Els dies d’assumptes personals es computaran sobre la base d’una jornada teòrica de 7h/dia de 
treball efectiu, per a les dedicacions de 35 h setmanals i 7h:30 minuts de treball efectiu, per les 
dedicacions de 37,35 h setmanals.  
 
4. En el cas de què el període de prestació de serveis sigui inferior a l’any, es podrà gaudir del 
nombre de dies que en proporció correspongui. Per gaudir d’aquests dies, només es podrà quan les 
relacions de serveis tinguin una durada igual o superior a 1 mes i sempre en el decurs de les 
mateixes.  
 
5. Tenen dret als dies d’assumptes personals els funcionaris, personal laboral i funcionaris amb 
nomenament interí. Tenen dret als dies d’assumptes personals els funcionaris, el personal laboral 
indefinit i el personal funcionari amb nomenament interí. Aquests dies s’hauran de gaudir dins del 
període de nomenament temporal que els ha generat i no es poden acumular a altres 
nomenaments realitzats en el transcurs de l’any.  
 
El personal interí i el personal laboral que sigui nomenat o contractat per un període igual o inferior 
a 3 mesos de durada, per cobrir necessitats que es produeixin en l’àmbit assistencial, en els serveis 
finalistes, aquelles que vagin lligats a campanyes temporals concretes o per cobrir les necessitats 
que puguin produir-se durant els períodes vacacionals, no tindran dret a gaudir dels permisos que 
tot seguit es detallen, ateses les raons d’urgència que motiven un nomenament de tan curta 
durada, les quals tenen com a fonament i única finalitat la de garantir la correcta prestació del 
servei:  
 

a) Assumptes personals (art. 48k),TREBEP)  
b) Tardes festius no recuperables  
c) Dispensa compensació festius  

 
6. El personal docent, d’acord amb els criteris que regulen el calendari escolar està exclòs d’aquests 
permisos.  
 
7. Permís per assumptes particulars per antiguitat:  
 
El personal disposarà d’un permís per assumptes particulars per antiguitat de 2 dies que 
s’addicionen als que corresponguin per assumptes particulars al complir el sisè trienni. Aquests dies 
de permís s’incrementaran en 1 dia addicional per cada trienni complert a partir del vuitè.  
 
El règim de regulació d’aquest permís és el mateix que el que regula el permís per assumptes 
personals.  
 
En cap cas el número de dies d’AP i de dispensa podrà superar el que pel mateix període 
(computant únicament les relacions iguals o superiors a 1 mes) es reconeix als empleats amb una 
relació de caire permanent.  
 

Article 24 - Vacances 
 
Durant cada any complet de servei efectiu, el personal de la Diputació de Barcelona té dret a gaudir, 
prèvia conformitat del servei, de 22 dies laborables retribuïts del calendari de cada col·lectiu, o si el 
temps treballat és menor, dels dies proporcionals que corresponguin.  
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7 dels 22 dies es poden gaudir individualment (sense necessitat de fer-ho en períodes de 7 dies 
naturals consecutius) i en qualsevol mes de l’any. Els 15 dies restants, s’han de demanar per 
períodes mínims d'una setmana (7 dies naturals consecutius), indicant els dies laborables afectats, 
d’acord amb els respectius calendaris i fulls de planificació Les vacances anuals s’han de fer en 
funció de les necessitats organitzatives, preferentment entre els mesos de juliol, agost i setembre. 
Fora d’aquests períodes, es concediran de manera excepcional i sempre prèvia conformitat del 
servei.  
 
Si en un mateix període de vacances coincideixen diversos empleats, la distribució ha de ser 
rotatòria. Ha d’iniciar la rotació l'empleat de més antiguitat a la corporació i, en cas de coincidència, 
el de més càrregues familiars.  
 
En relació amb les baixes per malaltia que es produeixin durant aquest període, cal tenir en compte 
el següent:  
 

a) Si l’empleat es troba en situació de llicència per malaltia, accident o per maternitat i no 
pot iniciar les vacances, i les haurà de gaudir quan es reincorpori de la baixa; fins i tot, si 
l’any natural ha finalitzat, les podrà fer l’any següent.  
b) Si l’empleat pateix una baixa una vegada iniciades les vacances, els dies en què es trobi 
en aquesta situació (d’acord amb el comunicat de baixa i alta) no comptaran com a 
vacances, i s’haurà d’incorporar a la feina quan acabi el període de vacances autoritzat. La 
recuperació dels dies de descans perduts l’haurà d’acordar amb el servei d’adscripció.  

 
Els torns de vacances hauran de ser coneguts pel personal afectat dintre de la primera setmana del 
mes de maig, mitjançant llista pública, i no es podran modificar llevat de petició escrita dels 
interessats i confirmació de la seva acceptació per part del servei al que estiguin adscrits.  
 
Amb relació al personal afectat per torns, cal tenir en compte el que s’estableix en el decret de la 
presidència pel qual s’aprova anyalment el seu calendari laboral i la resta de normativa aprovada.  
 
Si per raons objectives, en algun col·lectiu o centre de treball concret, no fos possible aplicar el pla 
de vacances d’estiu de conformitat amb els apartats d’aquest article, es podran establir acords 
sectorials, amb la Intervenció de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies i les 
centrals sindicals signants d’aquest acord, a fi d’aplicar els col·lectius o centres afectats el pla de 
vacances més adient i racional per al servei per als empleats.  
 
La retribució durant el període de vacances serà igual a una mensualitat de sou, triennis, 
complement de destinació, complement específic i complement de productivitat no variable.  
 

Article 24.bis Vacances addicionals per antiguitat 
 

1. El personal tindrà dret a gaudir de dies addicionals de vacances per antiguitat derivada dels 
serveis prestats en qualsevol administració pública d’acord amb la següent escala:  
 
• 5 anys d’antiguitat 1 dia  
• 10 anys, 2 dies  
• 15 anys, 3 dies  
• 20 anys, 4 dies  
• 25 anys, 5 dies  
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• 30 anys o més, 6 dies  
 
2. El règim de gaudi d’aquests dies addicionals de vacances per antiguitat serà l’establert amb 
caràcter general a l’anterior article, i els dies es podran gaudir de manera individualitzada.  
3. Les característiques i règim jurídic dels serveis prestats a efecte de la seva acreditació seran 
els que es prenen en consideració per al còmput d’antiguitat i perfeccionament de triennis.  
4. El màxim de dies a gaudir, d’acord amb l’establert amb el RDL 20/2012, serà de 4, mentre la 
normativa no permeti incrementar aquest límit.  

 

Article 25 - Excepcions Personal Docent 
 
El personal adscrit a llocs de treball docents no resta vinculat al que s’ha disposat als dos articles 
anteriors. Quant a vacances s’aplicarà allò que estableixi cada any l’autoritat educativa competent.  
 

Article 26 - Permisos i Llicències 
 
1. El personal de la Corporació, avisant-ne prèviament, es pot absentar del treball, amb dret a 
remuneració, pels motius i el temps que s’assenyalen seguidament:  
 

a) Per matrimoni o inici de convivència en els supòsits de parella de fet.  
 
15 dies naturals consecutius que es poden gaudir dins el termini d’un any a comptar des de 
la data del casament o de l’inici de la convivència.  
 
Si el dia del fet causant és no feiner el permís es computarà a partir del dia següent natural.  
 
A petició de la persona interessada, es podrà començar a gaudir d'aquest permís una 
setmana abans que tingui lloc el fet causant.  

 
Acreditació:  
 
Matrimoni:  
 
• document acreditatiu on consti la data de celebració del matrimoni.  
 
Parella de fet o unió de fet (inici de convivència):  
 
• certificat expedit per l'Ajuntament corresponent on consti la data d'inscripció de cada 

membre de la parella en el domicili actual, o qualsevol document que acrediti l’inici de la 
convivència en el cas d’unions estables de parella de fet. A aquest efecte, la data d'inici 
de la convivència tindrà la mateixa consideració que la del matrimoni.  

 
b) Permís per matrimoni d’un familiar  
 
El dia de la celebració si el fet té lloc dintre del territori català, i un dia més continuat, si té 
lloc fora del territori de referència.  
 
El dia o un dels dos dies de permís hauran de coincidir amb l’esdeveniment.  
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Acreditació:  
 
Qualsevol mitjà de prova que acrediti el fet causant, així com la data i la localitat on s’ha 
celebrat.  
 
c) Pel naixement d’un fill, adopció o acolliment  
 
El permís per naixement, adopció o acolliment d'un fill o una filla és recollit a l'art. 12 de la 
Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del 
personal al servei de les administracions públiques de Catalunya.  
 
Cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de naixement o 
d'arribada del menor adoptat o acollit al domicili familiar en el cas d'adopció o acolliment.  
 
En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s'amplia a deu dies si 
es tracta de dos fills, i a quinze dies si en són tres o més.  
 
Acreditació:  
 
Qualsevol document que acrediti la data de naixement, adopció o acolliment.  
 
d) Per malaltia greu o intervenció quirúrgica d’un familiar  
 
• Ingrés o permanència hospitalària superior a 4 hores i inferior a 24 hores, dintre o fora 

de la província de Barcelona:  
 

� 1 dia hàbil, per a parents fins a primer grau de consanguinitat o afinitat.  
 
El dia del fet causant. Si s’ha treballat tota la jornada, es gaudirà l’endemà.  
 
• Ingrés hospitalari superior a 24 hores:  
 

� 3 dies hàbils continuats si es produeix en la província de Barcelona, per parents fins 
el segon grau de consanguinitat o afinitat.  

� 5 dies hàbils continuats si es produeix fora de la província de Barcelona.  
 
El permís es podrà gaudir dintre de les dues primeres setmanes després de l’ingrés o la 
intervenció. Si l’ingrés és superior a 5 dies el permís es pot gaudir de forma fraccionada. 
(dins les dues primeres setmanes es pot fer en hores; no hi ha un mínim d’hores)  
 
• Sense ingrés hospitalari per malaltia greu quan el familiar està en fase terminal o rebent 

cures pal·liatives:  
 

� 3 dies hàbils continuats si es produeix en la província de Barcelona, per parents fins 
el segon grau de consanguinitat o afinitat.  

� 5 dies hàbils continuats si es produeix fora de la província de Barcelona.  
 
El permís es podrà gaudir dintre de les dues primeres setmanes de la data del document o 
l’inici de les cures. Si el tractament és superior a 5 dies el permís es pot gaudir de forma 
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fraccionada. (dins les dues primeres setmanes es pot fer en hores; no hi ha un mínim 
d’hores)  
 
• Intervenció quirúrgica sense ingrés on es requereixi procés de rehabilitació o assistència 

domiciliària que requereixi suport de la tercera persona:  
 

� 3 dies hàbils continuats si es produeix en la província de Barcelona, per parents fins 
el segon grau de consanguinitat o afinitat.  

� 5 dies hàbils continuats si es produeix fora de la província de Barcelona.  
 

El permís per malaltia greu o intervenció quirúrgica es computa partir del fet causant. Quan 
s’hagi treballat tota la jornada es començarà a gaudir l’endemà.  
 
Acreditació:  
 
En relació amb el grau de parentiu:  
 
Llibre de família i, en el supòsit d'unions de fet, document acreditatiu i/o certificat expedit 
per l'ajuntament corresponent on consti la data d'inscripció de cada membre de la parella 
en el domicili actual.  
 
En relació amb la malaltia greu o intervenció quirúrgica:  
 
Document expedit pel centre hospitalari on consti la data de l'internament o intervenció i la 
durada de l'estada en el centre. Per poder concedir el suposit 3 caldrà que en el document 
abans referit consti la necessitat d'un posterior procés de rehabilitació o assistència 
domiciliària de tercera persona.  
 
En relació amb el supòsit segon bis. Document que acrediti que el malalt es troba en fase 
terminal o rebent cures pal·liatives.  
 
e) Per mort d’un familiar  
 
• 3 dies hàbils continuats si es produeix en la província de Barcelona, per parents fins el 

segon grau de consanguinitat o afinitat  
• 5 dies hàbils continuats si es produeix fora de la província de Barcelona.  
• El dia del fet causant. Quan s’hagi treballat tota la jornada es començarà a gaudir 

l’endemà.  
 
Acreditació:  
 
Qualsevol mitjà de prova que acrediti el decés i, en el seu cas, el grau de parentiu. En cas de 
parents de segon grau, l’empleat haurà de presentar: Llibre de família i, en el supòsit 
d’unions de fet, document acreditatiu i/o certificat expedit per l’ajuntament corresponent 
on consti la data d’inscripció de cada membre de la parella en el domicili actual.  
 
f) Per trasllat de domicili  
 
• Com a màxim, dos dies hàbils continuats i fins a quatre dies si comporta un canvi a una 

altra localitat.  
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• El gaudi d’aquest permís haurà de tenir lloc com a màxim dintre del període dels sis 
mesos següents a la data d’alta d’inscripció en el nou domicili.  

 
Acreditació:  
 
Certificat de l’ajuntament on consti la data d’inscripció del nou domicili en el padró 
municipal d’habitants.  
 
g) Per exàmens  
 
• El temps indispensable per al desplaçament i realització de la prova o examen:  
 
1.- Quan les proves o exàmens en centres oficials no tinguin el caràcter de finals, eliminatoris 
o definitius, sempre que tinguin lloc en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de 
Catalunya.  
 
2.- Quan es tracti de proves selectives per accedir temporalment a places convocades per la 
Diputació de Barcelona (s’inclouen els organismes autònoms) i també les que realitzi el 
personal interí per accedir definitivament a la plaça.  
 
3.- El personal que faci torn de nit podrà finalitzar la seva jornada la nit anterior a la 
realització de la prova o examen amb una antelació màxima de 4 hores.  
 
• Els dies de permís corresponents quan es presentin a:  
 
1.- exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud i avaluació en centres oficials  
 
2.- a proves selectives per accedir definitivament a places de diferent categoria convocades 
per la Diputació de Barcelona  
 
3.- El personal del torn de nit gaudirà d’aquest permís la nit anterior.  
 
A les persones que es presentin per primera vegada als exàmens per obtenir el carnet de 
conduir, se’ls concedirà el temps de permís que sigui estrictament necessari per realitzar les 
proves (s’exclou el temps de desplaçament)  
 
h) Per maternitat  
 
• 16 setmanes ininterrompudes. Aquest permís s’ampliarà a dues setmanes més en el 

supòsit de discapacitat del fill o la filla, i per cada fill a partir del segon, en el supòsit de 
part múltiple.  

 
• Les sis setmanes posteriors al part són de descans obligatori per a la mare.  
 
• En cas que els dos progenitors treballin, la mare pot optar perquè l’altre progenitor 

gaudeixi d’una part del permís maternal al mateix temps que ella o a continuació d’ella. 
En aquest cas la suma de tots dos permisos no pot ser superior a 16 setmanes.  
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• Si el naixement és prematur o el fill o la filla han de ser hospitalitzats després del part, 
aquest permís s’amplia tants dies com l’infant estigui hospitalitzat, amb un màxim de 13 
setmanes addicionals.  

 
i) Per paternitat  
 
• 4 setmanes. El seu inici podrà produir-se en qualsevol moment després del naixement i 

no més tard de la data de finalització d’altres permisos vinculats a la maternitat 
(lactància i reducció de jornada). De manera continuada i sense interrupció ( el permís 
ha de començar el dia següent).  

 
• Si el dret al període de permís paternal no s’exerceix de manera continuada i sense 

interrupció (el dia següent) respecte a la maternitat o als permisos relacionats, el dret es 
perd.  

 
j) Permís per lactància  
 
La seva durada és de 20 setmanes i consisteix en una hora diària d’absència del lloc de 
treball. En el supòsit de part, adopció o acolliment múltiple, el nombre d’hores de permís 
serà equivalent al nombre de fills.  
 
El poden gaudir indistintament ambdós progenitors, d’una manera alternativa i sense 
interrupció.  
 
El període de permís es pot iniciar en qualsevol moment després d’haver-se produït el part, 
l’adopció o l’acolliment i no més tard de la data de finalització dels altres permisos vinculats 
a la maternitat, l’adopció o l’acolliment, de manera successiva i sense interrupció.  
 
A petició de l’interessat/da, les hores de permís de lactància es poden compactar per gaudir-
ne en jornada senceres, consecutives o repartides per setmanes. Un cop formalitzada 
l’opció que ha d’abastar tot el permís, no es podrà modificar.  
 
k) Per motius de conciliació de la vida laboral i familiar  
 
• 4 dies de permís que equivalen a:  
 
� 28 hores de permís en jornades de 37,5 hores/setmanals  
� 30 hores de permís en jornades de 40 hores/setmanals  
� 34 hores de permís en jornades de 42,5 hores/setmanals  
 
• S’han de demanar amb una antelació mínima de 48 hores, llevat que la necessitat es 

generi per circumstàncies sobrevingudes.  
 
• Aquest permís es pot sol·licitar per jornades senceres o per fraccions mínimes de dues 

hores ( la presència mínima exigida als empleats amb reducció de jornada per motius de 
conciliació, serà de 2 hores per a reduccions d’un terç de la jornada i d’1 hora i mitja per a 
reduccions de mitja jornada. Els temps mínim de gaudiment del permís diari serà d’una 
hora)  
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• El fraccionament d’aquest permís no pot comportar la no assistència al lloc de treball 
durant tot el dia. Per tant, en aquest cas, l’empleat haurà d’estar en el seu lloc de treball 
un mínim de 2 hores 30 minuts.  

 
l) Permís retribuït per a les empleades en estat de gestació:  
 
Les empleades en estat de gestació podran gaudir d’un permís retribuït a partir del dia 
primer de la setmana 37 de l’embaràs i fins a la data del part.  
 
En cas de gestació múltiple, aquest permís podrà iniciar-se el primer dia de la setmana 35 
d’embaràs i fins a la data del part.  
 
Perquè es pugui atorgar aquest permís l’empleada haurà d’aportar documentació mèdica 
que acrediti que es troba en la setmana 37 o 35 d’embaràs, respectivament.  
 
El gaudiment d’aquest permís no afectarà a la percepció del factor d’assiduïtat ni al càlcul 
del mòdul de productivitat.  
 
2. Els presents acords seran d’aplicació als diferents ens i organismes que pertanyen o en els 
quals participa la Diputació de Barcelona, respecte del personal funcionari que la corporació 
hi tingui adscrit, així com al personal laboral dels diferents ens i organismes que pertanyen o 
en els quals participa la Diputació de Barcelona sempre que estiguin adherits al conveni 
col·lectiu del personal laboral d’aquesta.  
 
En relació amb l’acord de desenvolupament d’alguns aspectes de la jornada de treball.  
 
2 dies de permís per tardes de festiu no recuperables, que és l’equivalent a 15 hores anuals.  
 
Amb caràcter general, el personal de serveis sanitaris, el personal assistencial i el personal 
en règim de treball per torns ha de demanar els dies de permís per tardes de festiu no 
recuperable amb una antelació mínima de 15 dies.  
 
La resta de personal els ha de demanar amb una antelació mínima de 5 dies.  
 
Excepcionalment, en el cas d’urgències degudament acreditades es podran demanar amb 
48 hores d’antelació.  
 
Aquest permís es pot sol·licitar per jornades senceres o per fraccions mínimes de dues hores 
(La presència mínima exigida als empleats amb reducció de jornada per motius de 
conciliació, serà de 2 hores per a reduccions d’un terç de la jornada i d’1 hora i mitja per a 
reduccions de mitja jornada. El temps mínim de gaudiment del permís diari serà d’una hora.) 
La utilització d’aquestes hores de forma fraccionada, no pot comportar la no assistència al 
lloc de treball durant tot el dia. Per tant, en aquest cas, l’empleat haurà d’estar present en el 
seu lloc de treball un mínim de 2 hores 30 minuts (La presència mínima exigida als empleats 
amb reducció de jornada per motius de conciliació, serà de 2 hores per a reduccions d’un 
terç de la jornada i d’1 hora i mitja per a reduccions de mitja jornada. El temps mínim de 
gaudiment del permís diari serà d’una hora).  
 
 El personal interí i el personal laboral que sigui nomenat o contractat per un període igual o 
inferior a 3 mesos de durada, per cobrir necessitats que es produeixin en l’àmbit 
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assistencial, en els serveis finalistes, aquelles que vagin lligats a campanyes temporals 
concretes o per cobrir les necessitats que puguin produir-se durant els períodes vacacionals, 
no tindran dret a gaudir dels permisos que tot seguit es detallen, ateses les raons d’urgència 
que motiven un nomenament de tan curta durada, les quals tenen com a fonament i única 
finalitat la de garantir la correcta prestació del servei:  
 

a) Assumptes personals (art. 48k),TREBEP)  
b) Tardes festius no recuperables  
c) Dispensa compensació festius  

 
El personal interí i personal laboral temporal que estigui ocupant una destinació vacant fins 
a provisió reglamentària, tindrà dret a sol·licitar, els següents permisos, els quals es regiran 
per la mateixa normativa d’aplicació que el personal funcionari de carrera i el personal 
laboral fix.  
 

a) Permís per assumptes propis sense retribució  
b) Permís per estudi  
c) Permís per interès particular  
d) Permís per interès particular amb reserva de lloc  
e) Permís per agrupació familiar  
f) Permís per manteniment de la convivència  

 
En els casos previstos als apartats a) b) i d), la reserva de lloc estarà condicionada a la 
cobertura definitiva del lloc mitjançant convocatòria pública, en el benentès que aquesta 
reserva es donarà per finalitzada en el cas que l’empleat interí o laboral no obtingués el lloc 
un cop resolta la convocatòria definitiva. També es donarà per finalitzada la reserva del lloc 
en el cas d’amortització d’aquest per raons organitzatives.  
 
En els altres casos en què no hi ha reserva de lloc, el retorn del personal interí s’haurà de 
portar a terme d’acord amb els requisits i condicions establertes en el Reglament de gestió 
de borses de treball.  
 
El personal docent, d’acord amb els criteris que regulen el calendari escolar està exclòs 
d’aquest permís.  
 
En aquells aspectes en què es faci referència a les parelles de fet, s'entendrà que queden 
incloses tan les parelles de fet heterosexuals com homosexuals.  
 
El calendari laboral es negociarà amb els/les representants sindicals del personal.  

 

 

CAPÍTOL III - CONDICIONS RETRIBUTIVES 
 

Article 27 - Retribucions 
 
El règim de retribucions dels funcionaris està regulat amb caràcter general per l'article 23 de la Llei 
30/1984, de mesures per a la reforma de la funció pública (transitòriament vigent d'acord amb la 
disposició final quarta de la Llei 7/2007, de 13 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic).  
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L'estructura de les retribucions és la mateixa per a totes les administracions.  
 
Són retribucions bàsiques el sou, els triennis i el complement de sou i triennis de les pagues 
extraordinàries. Són retribucions complementàries el complement de destinació, el complement 
específic, el complement de productivitat i les gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora 
de la jornada normal de treball. Aquestes es fixen anualment a la Llei de pressupostos generals de 
l'Estat.  
 
Les retribucions complementàries estan essencialment vinculades al lloc de treball i a l'exercici 
professional (complement de destinació, complement específic, productivitat, gratificacions per 
serveis extraordinaris). Amb les limitacions normatives que correspongui, són fixades per cada 
administració.  
 

1. L’increment retribuïdor per als funcionaris/àries d’aquesta Corporació, serà el fixat pels 
pressupostos generals de l’estat, aplicat sobre sou, triennis, complement de destinació i 
complement específic.  
 
2. S’estableix una clàusula de revisió i garantia salarial per als 4 anys de vigència d’aquest 
acord, que operarà per als conceptes que regulen a l’apartat anterior, en el supòsit que l’IPC 
estatal anual enregistrat superi l’increment previst al citat apartat. La diferència resultant 
s’aplicarà amb efectes 1 de gener de l’any al qual correspongui, en la nòmina del més de 
febrer de l’any següent, incorporant-se a al base de càlcul per als increments dels anys 
successius, mitjançant un complement retributiu especial  
 
3. Tindran dret a percebre el factor de localització les persones empleades que ocupin les 
destinacions que hagin estat definides a proposta dels responsables dels diferents serveis 
com a susceptibles de disponibilitat immediata.  

 
La disponibilitat haurà de produir-se fora de la jornada laboral del personal empleat i retribueix el 
fet d’estar localitzable, amb independència que sigui o no requerit/da, i de la durada de la 
disponibilitat. Si el dit personal és requerit, serà retribuït d’acord amb els requeriments i en els 
termes establerts en la normativa específica.  
 
En una mateixa unitat administrativa només una destinació podrà ser objecte de localització en una 
mateixa data, havent de garantir les persones responsables dels serveis que tenen adscrites 
destinacions susceptibles de localització, la rotatorietat dels efectius idonis.  
 
La Comissió de control i seguiment de serveis extraordinaris estudiarà les fórmules que permetin 
racionalitzar i optimitzar l’assignació del susdit factor.  
 

4. El personal que presti serveis els diumenges i festius del calendari laboral, incloses nits 
dels dissabtes i dels dies anteriors als festius, entre les 22’00 i les 6’00 hores del diumenge o 
festiu, percebrà un complement de festivitat. Aquest complement es rebrà per festiu 
efectivament treballat i sempre que la durada de la jornada sigui de tres o més hores i no 
s’aplicarà si la jornada és inferior a tres hores.  
 
Els dies 1 i 6 de gener i 25 i 26 de desembre seran considerats festius de caràcter especial i el 
personal que presti serveis aquests dies, d’acord amb els termes assenyalats al paràgraf 
anterior, percebrà el corresponent complement de festivitat incrementat un 25%.  
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5. El personal que treballi els dissabtes percebrà una compensació econòmica. Aquest 
complement s'abonarà per jornada efectivament treballada i sempre que la seva durada 
sigui de tres o més hores, no aplicant-se si la jornada és inferior a tres hores.  

 
Quant al plus que retribueix aquells treballs que comportin habitualment una destinació 
irregular a una obra o servei determinat i que suposin desplaçaments continuats, la 
corporació realitzarà una proposta de regulació i determinació dels col·lectius afectats, que 
serà negociada amb la representació sindical.  

 
NORMATIVA COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT  
 

Article 1  
 
El complement de productivitat està destinat a incentivar l'especial rendiment, l'activitat 
extraordinària i l’interès o la iniciativa amb els quals l'empleat desenvolupi el seu treball.  
 

 Article 2  
 
El complement de productivitat es composarà de tres factors:  
 

La productivitat no variable de caràcter personal, regulada per l'article 15 de la Normativa de 
desplegament del catàleg de llocs de treball, aprovada pel Ple de la Diputació en sessió 
celebrada el 20 de juliol de 1989; aquest factor es percebrà amb periodicitat mensual, en 
catorze pagues, restant el seu import en la mateixa quantia que tenia a 31 de desembre de 
1993.  
 
La paga d'assistència, que s'abonarà anualment i de conformitat amb la regulació que d'ella 
es faci en l'Acord sobre condicions de treball, vigent en cada moment.  
 
La paga de productivitat que s'abonarà d'acord amb la present normativa reguladora.  

 
El personal vinculat a la corporació amb relacions de treball de caire temporal percebrà la paga de 
productivitat en proporció al temps treballat i sempre que compleixi les condicions establertes en la 
normativa d’aplicació, en una sola paga en el decurs del mes de febrer de l’any natural següent, 
llevat que aquesta es pugui fer efectiva amb caràcter mensual, en dotze pagues.  
 

 Article 3  
 
• L'abonament de la paga de productivitat es farà efectiu amb caràcter mensual, en dotze 

pagues, per al personal inclòs en els següents col·lectius:  
 
Funcionaris de carrera.  
 
Personal nomenat interinament en plaça vacant de plantilla, fins a la seva provisió reglamentària 
(règim jurídic 03).  
 
Funcionaris en pràctiques.  
 
Funcionaris de carrera nomenats interinament o contractats temporals en plaça de diferent 
categoria, en la pròpia Diputació.  
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Funcionaris de carrera designats en comissió de serveis per ocupar un altre lloc de treball a la pròpia 
Corporació.  
 
Personal laboral fix integrat a la plantilla de la Diputació  
 
Personal laboral fix nomenat interinament en plaça de diferent categoria a la pròpia Corporació.  
 
Personal eventual directiu.  
 
• El personal vinculat a la corporació amb relacions de treball de caire temporal percebrà la paga 

de productivitat en proporció al temps treballat, i sempre que compleixi les condicions 
establertes en la normativa d’aplicació, en una sola paga en el decurs del mes de febrer de l’any 
natural següent, llevat que aquesta es pugui fer efectiva amb caràcter mensual, en dotze 
pagues.  

 
Article 4  

 
La percepció d'aquesta paga s'efectuarà en funció del resultat obtingut per l'empleat en l'avaluació 
del desenvolupament del lloc de treball d'acord amb el procediment que es contempla en el 
corresponent Pla d'avaluació aprovat per decret de la Presidència, p.d. el diputat President de 
l'Àrea de Règim Interior, Hisenda i Planificació, amb data 28 de febrer de 1995.  
 

 Article 5  
 
A efectes de l'article anterior, els empleats amb una avaluació del desenvolupament adequada o 
superior a l'adequada tindran el mateix tractament pel que fa a la quantia a percebre, mentre que 
els treballadors amb una avaluació inferior a l'adequada no percebran aquesta paga.  
 

Article 6  
 
El període d'avaluació del desenvolupament que es tindrà en compte a l'hora de determinar la 
percepció de la paga de productivitat serà el corresponent a l'any natural immediatament anterior 
al que aquesta es fa efectiva.  
 

 Article 7  
 
Per a cada lloc de treball de catàleg s'estableixen els mòduls mensuals de paga de productivitat que 
apareixen en annex a aquesta normativa; mòduls actualitzats a partir de l'any 1996 en les quanties 
que es fixin a l'Acord sobre condicions de treball i el Conveni col·lectiu.  
 

Article 8  
 
La quantia anual de la paga de productivitat es calcularà d'acord amb la següent fórmula:  
 
Q = M * T * A * J  
 
en la qual  
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M = Mòdul mensual establert per a cadascun dels llocs de treball que hagi ocupat l'empleat durant 
el període d'avaluació,  
 
A = Avaluació del desenvolupament en cadascun dels llocs de treball ocupats per l'empleat, amb el 
següent valor:  
 
A = 1, si l'avaluació ha estat adequada o superior a l'adequada  
 
A = 0, si l'avaluació ha estat inferior a l'adequada.  
 
T = Temps, en mesos o fraccions, de prestació de serveis en cadascun dels llocs ocupats, durant el 
període d'avaluació.  
 
J = Dedicació setmanal de l'empleat, que tindrà els següents valors:  
 
- per a dedicacions setmanals ordinàries (35 o 37,5) = 1  
- per a dedicacions reduïdes = dedicació setmanal de l'empleat/35 h  
 

 Article 9  
 
A efectes del càlcul del temps de prestació de serveis a què fa referència l'article anterior, es 
descomptaran els següents períodes, referits a dies naturals:  
 

a) el de compliment de sancions disciplinàries de suspensió de sou i ocupació per la comissió 
de faltes administratives o laborals.  
b) les llicències sense sou per assumptes propis.  
c) la incapacitat temporal per malaltia comuna  
d) les indisposicions de jornades senceres.  
e) els permisos de jornades senceres per concórrer a exàmens  
f) els que resultin de qualsevol circumstància que determini la interrupció o la cessació en la 
prestació de serveis a la Diputació; canvi en la situació administrativa, comissió de servei a 
altres entitats públiques, etc.  

 
“qualsevol circumstància que determini la interrupció o la cessació en la prestació de serveis a la 
Diputació....” no inclou la interrupció de la prestació de serveis derivada de l’exercici del dret de 
vaga.  
 

 Article 10  
 
El personal inclòs a l'article 3 que causi baixa de la plantilla de la Diputació de Barcelona, percebrà la 
part de la paga de productivitat de l'any anterior no percebuda i la part proporcional al temps 
treballat de l'any en què es produeixi la baixa.  
 

Disposició transitòria  
 
El fons de 22 milions de pessetes creat per a l'any 1995 en concepte de paga de grau de 
desenvolupament del lloc, de conformitat amb l'article 33 de l'Acord sobre condicions de treball 
dels funcionaris i l'article 40 del Conveni col·lectiu, tots dos referits al període 1994-1995, s'abonarà 
durant el mes de febrer de 1996, a tot el personal inclòs en els col·lectius indicats a l'article 3 que 
estigués d'alta en plantilla de la Diputació de Barcelona a 31 de desembre de 1995, d'acord amb la 
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fórmula determinada a l'article 8 d'aquesta Normativa, prenent com a mòduls mensuals per a tots 
els llocs de treball la quantitat de 600 ptes. i com a període d'avaluació el corresponent a l'any 1994.  
 

Disposició final  
 
Amb l'aprovació d'aquesta normativa restarà sense efecte la paga de grau de desenvolupament del 
lloc prevista a l'article 33 de l'Acord sobre condicions de treball dels funcionaris i l'article 40 del 
Conveni col·lectiu, tots dos referits al període 1994-1995; i la part variable del complement de 
productivitat a què fa referència l'article 14 de la Normativa de desplegament del catàleg de llocs de 
treball aprovada pel Ple corporatiu en data 20 de juliol de 1989.  
 

Article 28 - Paga d’Assiduïtat 
 
Tindrà dret a percebre aquesta paga Tots aquells empleats que no hagin faltat al treball més de 20 
dies naturals, o la seva equivalència en hores referida a absències parcials de la jornada, durant l'any 
natural. El càlcul de dies per a determinar si es gaudeix o no del factor d'assiduïtat, es refereix a 
l'any immediatament anterior a l'abonament.  
 
Les absències que es comptabilitzen són:  
 

a) Llicències per malaltia: La incapacitat temporal ocasionada per malaltia comuna o 
accident no laboral (si un mateix procés afecta a dos anys naturals i penalitza al cobrament 
dels dos anys, només es tindrà en compte l'any d'inici del procés) i la pròrroga de la 
incapacitat temporal.  
 
No es tindran en compte:  
 
• les baixes per malalties comunes o accidents no laborals considerats com a supòsits 

excepcionals i regulats a l'actual normativa sobre incapacitat temporal del personal al 
servei de la Diputació de Barcelona (empleades públiques embarassades i durant el 
període de lactància natural; empleades víctimes de la violència de gènere; malaltia greu 
quan aquesta sigui superior a 3 mesos de durada continuada).  

• La incapacitat temporal ocasionada per accident de treball o malaltia professional.  
• Els trastorns musculoesquelètics que no derivin d'accident de treball o malaltia 

professional.  
 
b) Indisposicions: es tindrà en compte a partir de la tercera indisposició inclosa.  
 
c) Incompliment de la jornada que sigui objecte de sanció disciplinària o de descompte 
proporcional de retribucions. Es tindrà en consideració la data del decret que imposi la 
sanció o el descompte.  
 
d) Compliment de sancions disciplinàries de suspensió de sou i ocupació per la comissió de 
faltes (es tenen en consideració les dates en las que es compleix la sanció).  
 
e) Llicències per assumptes propis, sense retribució.  
 
f) Qualsevol circumstància que determini la interrupció o la cessació en la prestació de 
serveis a la Diputació; com els canvis en la situació administrativa, les comissions de serveis 
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a altres entitats públiques, la jubilació, etc. (hi resten exceptuades les circumstàncies 
originades en decisions organitzatives)  
 
En aquest apartat no s'inclouran:  
 
• el permís per maternitat o paternitat  
• les interrupcions en la prestació de serveis d'una durada màxima d'un mes (per llicència 

no retribuïda per atendre un fill o filla de sis o menys anys; llicència no retribuïda per 
atendre un menor de sis o menys anys, en supòsits d'adopció o acolliment; llicència no 
retribuïda per atendre un familiar, en casos de malaltia greu, fins al segon grau; 
excedència per cura de fill; excedència per cura de familiar; excedència per raó de 
violència de gènere o permís de preadopció internacional)  

• la interrupció de la prestació de serveis derivada de l'exercici del dret de vaga.  
 
g) Permisos per concórrer a exàmens.  

 
En el supòsit d’excedir els 20 dies naturals d’absència o el seu equivalent en hores, es podrà 
percebre quan el treballador no excedeixi els 180 dies anuals, o el seu equivalent en hores, 
d'absència per incapacitat temporal ocasionada per malaltia comuna o accident no laboral. En 
aquest cas per percebre el factor en la seva totalitat hauran de concórrer conjuntament les 
següents circumstàncies:  
 
• No superar els 8 dies d'absència, o el seu equivalent en hores (referit a absències parcials), per 

causes diferents a la incapacitat temporal ocasionada per malaltia comuna o accident no 
laboral.  

• Haver percebut el factor íntegrament durant l'any immediatament anterior, en aplicació dels 
termes assenyalats anteriorment.  

 
L'import màxim establert actualment és 1.338,25 € i es desglossa en els subconceptes següents:  
 

a) 20% de l'import: per percebre'l es tindrà en compte totes les causes descrites a l'apartat 
anterior.  
b) 80% de l'import: per percebre'l es tindrà en consideració només les causes descrites als 
epígrafs c), d), e) i f) de l'apartat anterior.  

 
El personal que tingui assignada una dedicació reduïda respecte de l'ordinària, percebrà el factor en 
quantia proporcional a la seva dedicació a 31 de desembre.  
 
Els funcionaris i les funcionàries de carrera en la data de jubilació tenen el dret de percebre, en 
proporció al temps efectiu treballat, el 70% de la quantia establerta del factor (sempre i quan no 
hagin estat sancionats/des durant aquest període).  
 
El personal vinculat a la corporació o a qualsevol dels seus organismes autònoms o ens en què 
participa, amb relacions de treball de caire temporal de durada acumulada en un any natural igual o 
superior a 9 mesos, i que no tingui dret a percebre el factor en aplicació de la regularització de caire 
general, és a dir, per raó del temps de serveis prestats, tindrà dret a percebre com a màxim l'import 
equivalent al 75% de l'import del mòdul anyal establert pel factor en tots els casos referida a 9 
mesos. Els requisits per a percebre'l seran proporcionals al temps de serveis prestats.  
 



58  

 

El factor d'assiduïtat del personal funcionari de carrera amb una relació de treball de durada 
acumulada en un any natural igual o superior a 9 mesos tindrà la mateixa garantia de mínims que el 
personal interí amb relacions de treball de caire temporal de durada igual o superior a 9 mesos en el 
decurs d'un any natural en aplicació analògica de la normativa específica.  
 

Article 29 - Antiguitat funcionaris en nomenament interí 
 
Els funcionaris de carrera de la Diputació de Barcelona que des de la situació de servei actiu 
accedeixin a un nomenament interí en una plaça de diferent categoria a la pròpia Corporació, 
tindran dret a percebre un complement retributiu pels serveis prestats i acreditats en els llocs 
anteriors a la Diputació o a d'altres entitats públiques, així com els que prestin en la citada condició. 
Aquest complement es farà efectiu de conformitat amb les previsions que regeixen la percepció de 
l'antiguitat per als funcionaris locals.  
 

 

CAPÍTOL IV - MILLORES SOCIALS 
 

Article 30 - Premis per anys de Servei 
 
1. Els funcionaris de carrera que, trobant-se en servei actiu, totalitzin amb els requisits que 
s’assenyalaran, 25, 30 o 35 anys de servei a la Diputació de Barcelona, tindran dret a percebre 
sengles premis en metàl·lic per un import equivalent a una, dues o tres mensualitats, 
respectivament. L’expedient de concessió d’aquests premis, s’iniciarà a instància dels interessats, 
mitjançant sol·licitud presentada al Registre General.  
 
2. Seran requisits per a l’acreditació dels premis els següents:  
 
• Que la prestació de servei s’hagi produït directament a la Diputació de Barcelona com a persona 

jurídica individualitzada.  
 
A aquests efectes, tindran la mateixa consideració els serveis prestats en organismes autònoms 
dependents de la Diputació de Barcelona i ens consorciats en els quals hi participi, per funcionaris 
de la Corporació que hagin estat adscrits en servei actiu a aquest ens i que amb posterioritat es 
reintegrin a la plantilla de la Diputació.  
 
• Que els serveis hagin estat efectivament prestats, descomptant-se a aquest efecte els períodes 

de llicència no retribuïda, pròrroga de la incapacitat temporal, suspensió, excedència, serveis 
especials i comissió de serveis no forçosa. No es descomptarà el temps de servei militar 
obligatori o prestació social substitutòria realitzats un cop iniciats els serveis a la Corporació.  

 
Es descomptarà el temps de servei militar en supòsits de servei voluntari normal, especial o per a la 
formació de quadres de comandament i especialistes (IMEC o IMERENA).  
 
3. L’import que es prendrà com a mòdul per a l’abonament de les mensualitats esmentades als 
paràgrafs anteriors, serà equivalent a les retribucions mensuals dels llocs de treball base tipus de la 
categoria i dedicació de l’interessat vigents en el catàleg de llocs de treball de la Corporació en el 
mes anterior a aquell en què es totalitzin els corresponents períodes, sumades a la quantitat que 
l’interessat hagi percebut en concepte d’antiguitat en l’esmentat més.  
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4. Excepcionalment, quan la totalització dels anys de servei es produeixi mentre el funcionari es 
trobi promocionat a una altra categoria, i en conseqüència declarat en la situació administrativa 
d'excedència per incompatibilitats en la pròpia Corporació, l'import que es prendrà com a mòdul 
per a l'abonament de les mensualitats esmentades serà l'equivalent a les retribucions mensuals del 
lloc de treball base tipus de la categoria i dedicació de la qual l'interessat hagués estat declarat en 
excedència, vigents en el més en que es totalitzin els corresponents períodes, sumades a la 
quantitat que l'interessat hagués percebut en concepte d'antiguitat en l'esmentat mes.  
 
El que s'acaba d'exposar serà també d'aplicació als funcionaris de carrera en situació administrativa 
de serveis especials prestant serveis en la pròpia Corporació.  
 
5. No obstant el que es disposa als apartats anteriors, en tot cas es garanteix als funcionaris de 
carrera en situació de servei actiu que en el futur totalitzin 40 anys de serveis amb els requisits 
esmentats, la percepció de 6 mensualitats en concepte de premi per anys de servei, en còmput 
total amb el nombre que ja hagueren percebut pels 25, 30 i 35 anys. En aquests supòsits, i un cop 
descomptades el nombre de mensualitats ja percebudes, es procedirà a l'abonament del nombre 
restant fins arribar al de 6 mensualitats abans esmentades.  
 
6. En la data de jubilació, el personal percebrà la quantitat proporcional al premi següent que li 
correspondria d'acord amb la totalitat del temps treballat.  
 

Article 31 - Ajut econòmic durant el servei militar 
 

Article 32 - Prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal  
(La regulació que es conté en aquest Acord s’estableix amb caràcter de temporalitat fins que es 
restableixin les circumstàncies legals anteriors al règim jurídic vigent fruit de l’aplicació del Real 
decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad.) 
 
Primer.- En la situació d’IT derivada de contingències professionals, la prestació reconeguda per la 
Seguretat Social es complementarà, durant tot el període de durada d’aquesta incapacitat, fins al 
100% retribucions fixes i periòdiques que es percebin el mes anterior a aquell en que va tenir lloc la 
incapacitat.  
 
Segon.- En la situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes, la prestació 
reconeguda per la Seguretat Social es complementarà, d’acord amb els següents percentatges:  
 
• Del primer al tercer dia, amb dos inclosos, es percebrà el 50% de les retribucions fixes i 

periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat.  
• del 4t al 20è, ambdós inclosos un complement que, sumat a la prestació econòmica reconeguda 

per la Seguretat Social, sigui equivalent al setata-cinc per cent de les retribucions fixes i 
periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat.  

• a partir del dia vint-i-unè, inclusivament, un complement que, sumat a la prestació econòmica 
reconeguda per la Seguretat Social, sigui equivalent al cent per cent de les retribucions fixes i 
periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat.  

 
Tercer.- Supòsits excepcionals amb relació a la IT per contingències comunes:  
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D’acord amb el que preveu l’apartat cinquè de l’art. 9 del RD 13 juliol, s’estableixen els següents 
supòsits que, amb caràcter excepcional i degudament justificats, es complementaran fins al 100% de 
les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior en què va tenir lloc la 
incapacitat:  
 
1. Hospitalització i intervenció quirúrgica- S’entendrà que existeix hospitalització sempre i quan es 
precisi repòs hospitalari per la seva recuperació i permanència en el centre hospitalari sigui per un 
temps igual o superior a 24h. Per la seva acreditació es requerirà document expedit pel centre 
hospitalari en què consti l’hora d’ingrés i sortida del centre.  
 
S’inclouen els supòsits d’intervenció quirúrgica tot i que no es requereixi hospitalització, sempre i 
quan sigui necessari un procés de repòs o rehabilitació domiciliària igual o superior a 24 hores. 
Caldrà justificació mèdica que acrediti la intervenció i en el seu cas, si requereix el dit procés de 
recuperació domiciliària.  
 
2. Malaltia greu- Tindran aquesta consideració aquelles malalties que així siguin determinades per 
part d’un facultatiu dels centres públics d’assistència sanitària.  
 
L’empleat podrà sol·licitar a la corporació que l’acreditació de malaltia greu sigui emesa per part 
dels serveis mèdics que tingui concertats.  
 
En tot cas, tindran consideració de malalties greus les relacionades amb el RD 2210/1995 de 25 de 
diciembre, por el que crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiològica i en el RD 1148/2011 de 29 de 
julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seg. Social, de la prestación econòmica por 
cuidado de menores afectados de cáncer u otra enfermedad grave, així com les següents:  
 

• La intervenció mèdica invasiva  
• Malalties hematològiques greus  
• Malalties Psiquiàtriques greus  
• Malalties Neurològiques i neuromusculars greus  
• Malalties Autoimmunes i immunodeficiències greus  
• Malalties Cardiovasculars greus  
• Malalties de l’aparell respiratori greu  
• Malalties de l’aparell digestiu greus, incloent hepatopaties greus  
• Malalties renals greus, incloent els tractaments amb hemodiàlisi  
• Malalties Reumatològiques greus  
• Malalties agudes: són processos de breu duració que per la seva evolució són greus 

(bronquitis aguda, crisis asmàtica...)  
 
3. Altres supòsits excepcionals:  
 

a) Les fractures i accidents no laborals que impossibilitin el desplaçament al treball, el 
desenvolupament del lloc de treball o una immobilització prolongada de la persona.  
 
b) Malalties infecto contagioses quan per motiu del seu lloc de treball l’empleat pugui posar 
en situació de risc altres persones (usuaris del servei, altre personal, etc.). A aquests efectes, 
la comissió tècnica determinarà a quins col·lectius es d’aplicació aquesta excepció.  
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c) Els cinc primers dies a comptar des de la baixa mèdica per IT per malalties contagioses 
per via aeròbica d’origen víric, bacterià o per fongs. Aquest supòsit tindrà caràcter 
excepcional com a màxim dues vegades l’any.  
 
d) Baixa per incapacitat temporal d’un dia de durada.  
 
No es considerarà com a tal la baixa d’un dia que és recaiguda d’un altre procés.  

 
 4. Empleades públiques embarassades i durant el període de lactància natural. En les situacions 
d’incapacitat temporal per contingències comunes degudament  
acreditades de les empleades públiques embarassades i aquelles que es trobin durant el període de 
lactància natural es percebrà, des del primer dia, un complement de la prestació econòmica de la 
Seguretat Social fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebin el mes 
anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat.  
 
5. Empleades víctimes de la violència de gènere. En les situacions d’incapacitat temporal per 
contingències comunes degudament acreditades, es percebrà, des del primer dia un complement 
de prestació econòmica de la Seguretat Social fins al cent per cent de les retribucions fixes i 
periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en que va tenir lloc la incapacitat.  
 
El procediment del reconeixement del cent per cent de les retribucions en els supòsits excepcionals 
s’iniciarà en el moment que l’empleat així ho sol·liciti i acrediti que la seva situació d’IT es troba 
inclosa dins d’algun dels supòsits previstos en aquest Acord.  
 
Quart.- Es constituirà una comissió de caràcter tècnic que coneixerà dels processos d’incapacitat 
temporal que sol·licitin els empleats afectats, als efectes de determinar si procedeix complementar 
fins arribar al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques per estar inclòs el procés 
d’incapacitat dins d’algun dels supòsits de l’acord tercer.  
 
La Comissió estarà constituïda per quatre experts en matèria sanitària, dos a proposta i en 
representació de la corporació i dos a proposta i en representació dels treballadors.  
 
En el termini màxim de tres mesos des de l’adopció d’aquest acord, les parts designaran els 
representants de la comissió i es farà la seva sessió constitutiva en la qual s’establiran les normes de 
funcionament. En qualsevol cas, les decisions adoptades per aquesta comissió tindran caràcter 
retroactiu.  
 
Cinquè.- La Corporació regularà mitjançant circular les formes i terminis d’acreditació de les 
situacions d’IT als efectes d’aplicació d’aquest Acord, de tot el quan n’informarà amb caràcter previ 
la representació sindical.  
 
Sisè.- Aquest acord serà d’aplicació al personal al Servei de Diputació de Barcelona, dels seus 
organismes autònoms, de l’Entitat Pública empresarial XAL i en un futur de la societat mercantil de 
capital íntegrament local que substitueixi aquesta, que quedin afectats per la suspensió de l’Acord 
de condicions de treball de la Diputació de Barcelona. En els mateixos termes, al personal de la 
Diputació de Barcelona adscrit a consorcis o altres ens del sector públic.  
 
Millores en la prestació econòmica:  
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Les situacions de baixa per incapacitat temporal no afectaran les pagues extraordinàries a què 
tinguin dret els empleats de la corporació.  
 
El present acord serà d’aplicació als diferents ens i organismes que pertanyen o en els quals 
participa la Diputació de Barcelona, respecte del personal funcionari que la corporació hi tingui 
adscrit, així com al personal laboral dels diferents ens i organismes que pertanyen o en els quals 
participa la Diputació de Barcelona sempre que estiguin adherits al conveni col·lectiu del personal 
laboral d’aquesta.  
 

Article 33 Ajuts Especials per Familiars amb Disminuïts 
 
La corporació, amb la finalitat de fomentar la millora de la qualitat de vida del personal, fa efectiva 
una prestació econòmica als empleats que tinguin al seu càrrec persones amb una discapacitat 
reconeguda, la qual es percebrà amb caràcter mensual.  
 
Els imports actuals d'aquest ajut, d'acord amb el grau de discapacitat, són:  
 

Import mensual 
Grau de disminució Sense ajut Amb ajut* 

Grau I de 25% a 49% 114 EUR 136,78 Eur 
Grau II de 50% a 70% 136,78 EUR 164,16 EUR 
Grau III superior a 70% 182,36 EUR 227,96 EUR 

(*) en el cas que el beneficiari hagi acreditat un tractament rehabilitador,  
reeducació o dependència assistida de la persona amb discapacitat. 

 
Qui el pot sol·licitar?  
 
Els funcionaris de carrera, el personal laboral fix i els empleats amb un nomenament interí o 
contracte temporal, que tinguin a la persona amb discapacitat al seu càrrec (legal, física o 
econòmicament) i les rendes que percebi la persona amb discapacitat, provinents de treball o 
patrimoni no superin dues vegades el salari mínim interprofessional (no computarien les pensions i 
jubilacions). (Per al personal amb relacions temporals la quantia mensual corresponent serà 
proporcional al temps de serveis prestats en el mes de què es tracti)  
 
 Quina documentació bàsica s'ha de presentar?  
 
• Sol·licitud normalitzada per demanar l'ajut (la data de presentació marcarà l'efecte econòmic, 

sempre i quan el grau de discapacitat estigui reconegut)  
• Fotocòpia de la notificació del reconeixement del grau de disminució per part de l'Institut 

Català d'Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya).  
• Fotocòpia del DNI de la persona amb discapacitat (si es tracta d'un adult).  
 
Quina altra documentació és obligatòria...?  
 
• Per acreditar la representació legal:  
 

1. Fotocòpia del llibre de família (quan són pares i fills)  
2. Document que acrediti que la persona amb discapacitat està legalment a càrrec de l'empleat 
que sol·licita l'ajut (com a tutor o curador).  
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3. Document que acrediti que la persona amb discapacitat està físicament a càrrec de l'empleat 
que sol·licita l'ajut: certificat de convivència expedit per l'ajuntament on resideixin o document 
acreditatiu que la persona amb discapacitat està a càrrec econòmicament de l'empleat que 
sol·licita l'ajut: documentació de despeses per estada en residència, escola, taller, assistència 
domicili...  

 
• Per acreditar que la persona amb discapacitat no supera el nivell de rendes exigit  
 
Declaració que les rendes mensuals percebudes, provinents de treball o del seu patrimoni, no 
superen dues vegades el salari mínim interprofessional.  
 
• Per percebre l'ajut extraordinari, en qualsevol dels dos supòsits següents:  
 

1. Si la persona amb discapacitat ha de rebre tractament rehabilitador, reeducació o 
dependència assistida, acreditació de la prescripció o prestació, on haurà de constar el nom de 
la persona que el rep; el tipus de tractament; la periodicitat del tractament i l'import a abonar.  
2. Si en el reconeixement del grau de disminució de la persona amb discapacitat consta que 
necessita d'una tercera persona per als actes essencials de la vida diària.  

 
Tota la documentació s'haurà de presentar juntament amb la sol·licitud a qualsevol registre de la 
corporació.  
 
Resolució de la sol·licitud  
 
Amb tota la documentació acreditativa presentada correctament, la Direcció dels Serveis de 
Recursos Humans emetrà la corresponent resolució de concessió de l'ajut.  
 

Article 34 - Nòmina Mensual 
 
El sistema normal d’abonament de les retribucions és la transferència bancària. La data màxima per 
a l’ingrés de la nòmina serà l’antepenúltim dia de cada més.  
 
La paga extraordinària d’estiu s’abonarà no més tard del 28 de juny conjuntament amb la nòmina 
d’aquest mes, tot i el compromís corporatiu d’intentar assolir-ho el 23 de juny.  
 
La paga extraordinària de Nadal s’abonarà no més tard del 23 de desembre conjuntament amb la 
nòmina d’aquest més, tot i el compromís corporatiu d’intentar assolir-ho el 21 de desembre.  
 
A les nòmines s’especificarà el detall de totes les retribucions, incloses les hores extraordinàries i 
plusos, fent referència als dies i mes que corresponen.  
 

Article 35 - Jubilació Anticipada Incentivada 
 
La jubilació voluntària incentivada és una prestació social a la qual pot accedir el personal al servei 
de la Diputació de Barcelona. Permet jubilar-se de manera voluntària abans de l'edat legalment 
establerta, amb la percepció d'un incentiu econòmic com a compensació de la "pèrdua" de les 
percepcions econòmiques que l'empleat rebria si no es jubilés anticipadament.  
 
Beneficiaris:  
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Personal funcionari de carrera o personal laboral fix de la Diputació de Barcelona, personal integrat 
en la plantilla dels organismes autònoms que depenen de la Diputació i dels consorcis en els quals 
participa, i personal propi d'aquests consorcis adherit al conveni de la Diputació de Barcelona.  
 
Resta expressament exclòs el personal que ho està de l'Acord i del Conveni vigents, concretament:  
 
• El personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal.  
• El personal funcionari que desenvolupi llocs de treball amb nivell 30 de complement de 

destinació.  
• El personal eventual de confiança o assessorament especial i el directiu.  
• El personal contractat per ocupar llocs d'alta direcció.  
• El personal contractat per a la formació (metges interns residents, diplomats residents, etc.), 

les condicions de treball del qual estan regulades per les normatives generals que li són 
d'aplicació.  

 
Requisits:  
 
• Per tenir dret a la pensió de jubilació s'han de complir els requisits que el legislador estableixi en 

cada moment per a causar dret a jubilar-se anticipadament, que en aquest moment es concreta 
en dos possibilitats:  

 
1. Tenir la condició de mutualista (cotitzacions abans de l'1-1-1967) i acreditar com a mínim 15 anys de 
cotització, el que permet jubilar-se a partir dels 60 anys.  
2. Acreditar 35 anys de cotització per a jubilar-se amb dos anys d'antelació a la data legal de 
jubilació.  
 

• Tenir un mínim de 2 anys cotitzats en els 15 anys immediatament anteriors a la data de 
jubilació.  

 
• Per tenir dret a l'incentiu econòmic:  
 
� Ser funcionari de carrera o personal laboral fix de la Diputació de Barcelona.  
� Tant el personal funcionari com el laboral, en la data del passi a la jubilació, estar prestant 

serveis a la Diputació en servei actiu i d'alta a la plantilla.  
� Acreditar un període mínim de serveis prestats, immediatament abans de la data de 

jubilació efectiva, a la Diputació de Barcelona, en qualsevol dels seus organismes autònoms 
o dels ens consorciats en els quals hi participa, equivalent al període, expressat en mesos, 
en què es concreta l'incentiu econòmic (per mensualitats i en funció de l'edat de la 
persona), exigint-se en tot cas un mínim d’un any.  

� Complir en el transcurs de l'any en el qual es sol·licita la jubilació voluntària 60, 61, 62, 63 o 
64 anys.  

� Que restin, com a mínim, 7 mesos per a la data de jubilació forçosa per edat.  
 
Personal interí:  
 
El personal interí i el personal laboral temporal que estigui ocupant una destinació vacant fins a 
provisió reglamentària i renunciï al seu nomenament amb motiu de passar a la situació de jubilació 
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anticipada tindrà dret a rebre l’incentiu econòmic previst a normativa d’aplicació pel personal 
funcionari de carrera i personal laboral fix.  
 
En aquests supòsits l’empleat haurà d’acreditar els següents períodes de prestació de serveis:  

 
� 7 anys de serveis prestats de manera acumulada en la Diputació de Barcelona, en qualsevol 

dels seus organismes autònoms o dels ens consorciats en els quals hi participa  
� Acreditar un període mínim de serveis prestats, immediatament abans de la data de 

jubilació efectiva en la Diputació de Barcelona, equivalent al període expressat en mesos, en 
què es concreta l’incentiu econòmic (per mensualitats i en funció de l’edat de la persona), 
exigint-se en tot cas un mínim d’un any.  

 
Incentiu econòmic:  
 
Les quantitats fixades com a incentiu econòmic s'estableixen tenint en compte tant l'edat de la 
persona en el moment del passi a la jubilació com les retribucions mensuals brutes que li han estat 
abonades en la nòmina del mes anterior a la data de jubilació, d'acord amb les particularitats que 
s'estableixen a la normativa, i que es concreten en:  
 

• 35 mensualitats als 60 anys d'edat  
• 28 mensualitats als 61 anys d'edat  
• 21 mensualitats als 62 anys d'edat  
• 14 mensualitats als 63 anys d'edat  
• 7 mensualitats als 64 anys d'edat  

 
Sol·licitud:  
 
Les persones interessades a acollir-se a la jubilació voluntària incentivada, hauran de formular la 
seva petició com a mínim un mes abans de jubilar-se.  
 
Procediment:  
 
Totes aquelles persones que tinguin interès per acollir-se a la jubilació voluntària incentivada hauran 
d'adreçar-se a l'àmbit de Seguretat Social de l'Oficina d'Administració de Recursos Humans, per 
correu electrònic per concertar una entrevista, en la qual se'ls proporcionarà informació general i 
se'ls indicarà la documentació que necessàriament han d'aportar.  
 
A partir d'aquest moment, els interessats podran formalitzar la sol·licitud de la jubilació voluntària i 
l'incentiu econòmic, tot assenyalant la data concreta en la qual demanen jubilar-se voluntàriament.  
 

Article 36 - Ajut reintegrable extraordinari en supòsits d’extrema gravetat 
 
La Diputació de Barcelona, d’acord amb les centrals sindicals signants d’aquest Acord i amb els 
requisits que en cada cas en considerin adients, atorgarà uns ajuts reintegrables en supòsits 
d’extrema gravetat que comportin greus dificultats econòmiques i que hagin ocasionat catàstrofes 
climatològiques, incendis o accidents. Els ajuts podran ésser demanats pels funcionaris de carrera.  
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Els reintegrament dels ajuts s’efectuarà transcorregut un any des de l’atorgament, subjectant-se a 
les mateixes regles que regulen les bestretes, descomptant-se la part proporcional que 
correspongui a les nòmines mensuals.  
 

Article 37 - Pòlissa d’Assegurança per defunció o incapacitat 
 
La Diputació de Barcelona mantindrà contractada una pòlissa d'assegurança per defunció o 
incapacitat permanent total o parcial, dels seus empleats com a conseqüència d'accident laboral. El 
personal afectat tindrà dret a unes indemnitzacions per import mínim de 24.000 € en cas de mort i 
de 42.000 € en cas d'invalidesa permanent absoluta o gran invalidesa en acte de servei quan resulti 
d'accident de treball reconegut com a tal en el corresponent expedient.  
 
El que disposa aquest article és també d’aplicació al personal vinculat a la corporació amb relacions 
de treball de caire temporal de durada igual o superior a 9 mesos ininterromputs.  
 

Article 38 - Pòlissa d’Assegurança de Responsabilitat Civil 
 
La Diputació de Barcelona donarà cobertura a les indemnitzacions que es vegi obligat a satisfer el 
personal al seu servei per danys ocasionats a tercers pel desenvolupament de les seves funcions a la 
corporació, llevat de les indemnitzacions en concepte de responsabilitat civil derivada de 
responsabilitat penal que se li pogués imputar com a conseqüència de dolo o intencionalitat, i culpa 
o negligència greus. La mateixa cobertura inclourà el pagament de les costes i despeses judicials, 
incloent-hi les finances que puguin ésser exigides per garantir-ne la responsabilitat.  
 
La Diputació de Barcelona garantirà el dret dels empleats a ser rescabalats per danys que puguin 
patir com a conseqüència del desenvolupament de les seves funcions, prèvia resolució de 
l’expedient e responsabilitat patrimonial que s’incoï a l’efecte, i que es tramitarà amb la màxima 
celeritat possible.  
 
Indemnitzacions al personal de la Diputació per raó del servei. Despeses de manutenció i 
desplaçaments  
 
Els serveis gestors han de vetllar per què la justificació de les indemnitzacions presentada pels 
funcionaris es tramiti amb la màxima celeritat, procurant que el termini per al seu cobrament no 
sigui superior a 15 dies des de la data de presentació de la justificació al servei d’adscripció.  
 
El personal que hagi de realitzar un desplaçament podrà sol·licitar, mitjançant el procediment que 
s’estableixi per la Intervenció General, l’avançament de l’import aproximat de les indemnitzacions a 
percebre. En finalitzar la comissió de serveis caldrà regularitzar les diferencies.  
 
Desplaçaments  
 
El personal que hagi de desplaçar-se dins la jornada laboral per prestar el seu servei haurà de fer-ho, 
preferentment, en transport públic o mitjançant la utilització de la flota de vehicles sense conductor 
de que disposa la Diputació de Barcelona. Únicament en aquest darrer cas operarà la cobertura de 
les assegurances per als vehicles i conductors que té contractades la Corporació.  
 



67  

 

La Diputació de Barcelona es compromet a analitzar aquells supòsits en que, de forma habitual, 
personal al servei de la corporació en el desenvolupament de les seves funcions ha d’utilitzar el 
vehicle particular per no tenir la possibilitat de fer-ho per altres mitjans.  
 
Mesures per afavorir el transport públic.  
 
Ambdues parts es comprometen a cercar les mesures més adients per afavorir l’ús del transport 
públic o col·lectiu per part dels empleats de la Diputació de Barcelona així com mesures que 
possibilitin aquesta finalitat a aquells col·lectius que desenvolupin les seves funcions en centres de 
treball allunyats de qualsevol tipus de transport públic.  
 

Article 39 - Instal·lacions esportives 
 
 1. En absència d'interdicció legal, s'arbitrarà un sistema perquè tots els treballadors de la Diputació 
de Barcelona puguin gaudir gratuïtament, prèvia presentació de  
document acreditatiu, de les instal·lacions esportives de la Corporació.  
 
2. En aquelles instal·lacions subjectes a taxes o a concessió administrativa s'haurà d'incloure la 
regulació pertinent, en el moment de la seva revisió, per tal de possibilitar el principi establert en el 
paràgraf anterior, quedant suspès el mateix fins a l'entrada en vigor de les oportunes revisions.  
 

Article 40 – Menjadors i Ajut Menjador per al personal amb jornada partida 
 
1. La Diputació de Barcelona, prèvia presentació de document acreditatiu, facilitarà l'accés dels seus 
funcionaris als serveis de menjador que tingui establert en qualsevol centre de treball.  
 
Disposem de 10 sales de descans equipades amb taules, cadires, forn microones, pica d'aigua, 
neveres, fonts d'aigua refrigerada, armaris, màquines expenedores de begudes i aliments i cubells 
de recollida selectiva de la brossa.  
 
Aquestes sales estan ubicades als següents centres de treball:  
 
Maternitat, Escola Industrial, Espai Francesca Bonnemaison, Mundet, Londres, Can Serra i Minerva i 
es poden utilitzar durant tot l'horari d'obertura del centre.  
 
 2. En aquells centres on existeixi personal que realitzi torn de nit, es procurarà que es mantingui un 
servei mínim de cafeteria. Si això no és possible s'habilitaran els  
mitjans necessaris, microones, màquina de cafè i màquines de begudes i d'entrepans, per tal de 
poder atendre les necessitats del personal.  
 
Ajut menjador  
 
La Diputació de Barcelona de conformitat amb els acords assolits en la Mesa de Negociació de les 
condicions de treball del personal i el diàleg social a la Diputació de Barcelona 2004-2007 (millores 
socials), estableix un sistema d'ajut per menjar per a aquell personal que reuneixi els requisits 
exigits a l'àmbit d'aplicació d'aquestes especificacions. Aquest sistema d'ajut s'ha articulat 
mitjançant una targeta recàrrega i es fonamenta en la impossibilitat o les dificultats que té aquest 
personal per poder fer l'àpat del migdia en el seu domicili, i està orientat a l'assoliment dels 
objectius següents:  
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• Pal·liar, en part, la despesa que suposa haver de dinar fora de casa  
• Contribuir a què el personal afectat pugui fer el dinar amb millors condicions  

 
Aquest ajut es podrà utilitzar com a manera de pagament total o parcial del menjar en bars, 
cafeteries i restaurants sempre que disposin de mecanismes de cobrament mitjançant targeta.  
 
Àmbit d´aplicació personal  
 
Pot ser beneficiari d'aquest sistema d'ajut per menjar el personal funcionari, el personal laboral fix i 
el personal vinculat amb relacions de caire temporal que tingui assignada una jornada partida, és a 
dir, d'acord amb les tipologies resultants de l'Acord de la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes de la Diputació de Barcelona de 17 de desembre de 2012 pel qual es desenvolupa l'Acord 
de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de 19 d'octubre de 2012 on s'estableix la 
jornada de treball del personal al servei de la corporació:  
 

• AE Ampliat específic  
• AF Ampliat flexible  
• AP Ampliat partit  
• E Dedicació exclusiva  
• L Lliure disponibilitat  
• T Plena dedicació  

 
Valor de l´ajut  
 
L'import unitari de l'ajut es regirà per allò que en cada moment s'acordi en virtut de pacte col·lectiu.  
 
Procediment  
 
1. La percepció de l'ajut té caràcter voluntari. El personal que reuneixi els requisits haurà 
d'autoritzar la cessió de les seves dades personals si vol gaudir d'aquest dret.  
 
Aquesta autorització expressa es realitzarà mitjançant una butlleta facilitada pel referent de 
recursos humans del servei d'adscripció. En aquell mateix moment, la persona haurà de retornar-li 
la butlleta per poder gaudir de l'ajut des de la data en què compleix els requisits. Cas de no fer-ho, 
l'alta com a beneficiari tindrà efecte des del dia 1 del mes següent a la data d'entrada del registre de 
la Direcció dels Serveis de Recursos Humans.  
 
Les noves targetes es lliuraran de l'1 al 10 del mes següent a la devolució de la butlleta, amb 
excepció feta de les rebudes després del dia 20 de cada mes (data de tancament del procés 
d'emissió) que seran incloses en la propera comanda.  
 
2. Aquest ajut s'ha articulat mitjançant una targeta amb número d'identificació, nom del beneficiari, 
nom de la corporació i validesa.  
 
L'ajut es fa efectiu amb una càrrega de la targeta i per l'import equivalent als ajuts que 
corresponguin a cada mes d'avaluació.  
 
El nombre d'ajuts es determina en funció de la tipologia de jornada amb el detall següent:  
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• AE, AF, AP i L: 2 ajuts setmanals  
• E i T: 3 ajuts setmanals  
• la jornada Específica: 2 ó 1 depenent requeriments del lloc  

 
Durant el període comprès entre el 16 de juny i el 15 de setembre (gaudiment de l'horari d'estiu) el 
personal que tingui assignada la tipologia horària AP queda exclòs de l'ajut.  
 
3. La percepció de l'ajut és a 11 mesos anuals, durant el mes d'agost no s'efectuarà cap càrrega.  
 
4. De la totalitat d'ajuts que pertoquin per a cada mes, es descomptaran les absències produïdes 
durant el mateix.  
 
Les regularitzacions del nombre d'ajuts per absència es faran:  
 

• Mensualment: cada 5 dies d'absentisme, descompte del nombre d'ajuts determinats en 
funció de la tipologia horària.  

• Semestralment: la Direcció de Serveis de Recursos Humans realitzarà una auditoria per 
comprovar que no hi hagi hagut mecanitzacions posteriors a les dates de càrrega de les 
targetes o altres incidències que s'hagin pogut produir.  

 
Cas que es detecti alguna incidència es regularitzarà en la càrrega del mes a meritar.  
 
5. En cas de finalització de prestació de serveis o pèrdua de la condició de beneficiari, es procedirà a 
fer una liquidació que serà automàticament descomptada de la targeta. Si aquesta no disposés de 
saldo suficient, la corporació podrà requerir la persona perquè aboni el corresponent import.  
 
Transcorreguts 6 mesos des de la finalització de prestació de serveis o de la pèrdua de la condició 
de beneficiari la targeta quedarà inactiva per cancel·lació.  
 
6. Per cobrir les necessitats extraordinàries que es puguin produir s'articularà un sistema per al qual 
la persona rebi l'import corresponent, previ informe justificatiu del cap del servei, indicant el motiu 
que ha originat la demanda d'aquest/s ajut/s.  
 
A aquests efectes es crearà una comissió de seguiment amb la representació dels treballadors.  
 
Incompatibilitats  
 
La percepció d'aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut per menjar, ja sigui directe o 
indirecte, del qual estiguin gaudint els beneficiaris o puguin gaudir en un futur.  
 

• Dietes per raó de servei  
• Assistència a cursos o congressos amb dinar inclòs.  
• Llocs de treball que ja incorporen en les seves condicions de treball el menjar al migdia.  

 

Article 41 - Bestretes 
 
El personal de la Diputació de Barcelona detallat a continuació, tindrà dret a l'atorgament d'una 
bestreta, sense interès, a compte de les retribucions ordinàries íntegres que tingui assignades:  
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� Funcionaris/àries  
� Funcionaris/àries promocionats/des  
� Personal laboral indefinit  
� Interins/es  
� Personal vinculat a la corporació amb relacions de treball de caire temporal  
 
1. Es podrà sol·licitar una, dues o tres mensualitats o bé un import fix, amb un límit de 10.000€.  
 
El personal amb relacions de caire temporal tindrà dret a sol·licitar una bestreta per import màxim 
de 3.000€ sempre i quan entre la data d’inici de la devolució i la data de finalització del seu 
nomenament resti un període de prestació de serveis de durada superior a 6 mesos. Aquesta 
quantitat es reduirà proporcionalment en els casos de reducció de jornada o jornada a temps 
parcial.  
 
Per tal de garantir unes retribucions mensuals mínimes, l’atorgament de la bestreta no podrà 
suposar que el salari mensual net estigui per sota del salari mínim interprofessional l(SMI) que 
legalment es determini cada any, o la quantitat proporcional d’aquest SMI en el cas de reducció de 
jornada o jornada a temps parcial.  
 
2. Si la petició es fa abans del dia 13 del mes, l'abonament de l'import concedit es farà en la nòmina 
del mes en curs. Les peticions realitzades després d'aquesta data s'abonaran en la nòmina del mes 
següent.  
 
3. El reintegrament de la bestreta es pot iniciar al mes següent, als dos o als tres mesos següents, 
comptadors des del seu atorgament i la devolució es pot fer en 12, 24 o 36 mesos, en quantitats 
fraccionades d'igual import.  
 
Per al personal amb relacions de caire temporal el reintegrament de la bestreta s’iniciarà el mes 
següent del pagament i la devolució es podrà fer en tants terminis com duri la prestació de serveis 
amb un màxim de 12 mensualitats en quantitats fraccionades d’igual import.  
 
L’ampliació de la prestació de serveis mitjançant un nou nomenament interí no comportarà 
l’ampliació dels terminis de devolució inicialment aprovat. En tot cas es podrà sol·licitar una nova 
bestreta, prèvia cancel·lació de la bestreta vigent, amb noves condicions de devolució i d’acord amb 
les condicions esmentades al primer paràgraf.  
 
La interrupció, renúncia, cessament o finalització en la prestació de serveis requereix de la prèvia 
cancel·lació de la bestreta.  
 
4. En qualsevol moment es pot cancel·lar, tot avançant la quantitat pendent de retornar, a través 
d'un ingrés a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona o bé a través de la nòmina, sempre que el 
líquid sigui igual o superior a la quantia pendent de retornar.  
 
5. La interrupció o el cessament en la prestació de serveis requereix de la prèvia cancel·lació de la 
bestreta.  
 
6. D'acord amb la normativa fiscal, l'atorgament de préstecs per part de la corporació genera uns 
interessos que com a rendiments del treball en espècie estan subjectes a tributació de l'IRPF i a 
cotització a la Seguretat Social.  
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Article 42 - Millores Socials 
 
Els àmbits genèrics que s'inclouen en les millores socials són els següents:  
 

• despesa cultural  
• despesa sanitària  
• despesa esportiva  
• despesa conciliació  
• ajut per fill menor de 18 anys  

 
Els supòsits concrets de prestacions a incloure en cadascun d'aquests àmbits determinats per la 
Comissió mixta de millores socials són:  
 
Àmbit sanitari  
 

• Despesa oftalmològica.  
• Despesa odontològica.  
• Despesa per pròtesis, audiòfons i ortopèdia en general.  
• Despeses per assistència a sessions de rehabilitació, fisioteràpia, osteopatia, quiropràctica i 

acupuntura.  
• Despeses de tractaments estètics derivats d'accident o malaltia (s'exclouen les merament 

estètiques).  
• Despeses farmacèutiques.  

 
Àmbit cultural  
 

• Despesa per adquisició de llibres, CD de música.  
• Despesa d'entrades o abonaments a museus, centres culturals, teatres, cinemes i concerts 

(resten excloses les despeses d'adquisició d'entrades a sales de festa).  
• Despesa per cursos i estudis.  

 
Àmbit esportiu  
 

• Despesa d'inscripció i quotes a centres esportius.  
• Despeses federatives (carnets, curses) sempre que no derivin de la pràctica d'un esport a 

nivell professional.  
 
Àmbit de conciliació  
 

• Despeses de llar d'infants, escoles bressol, guarderia.  
• Despesa de cangur.  
• Despeses de colònies, casals d'estiu, campus.  
• Despeses de centres d'atenció a persones dependents (dins de l'àmbit de beneficiaris 

previst a l'acord).  
 
Queden excloses les despeses per cura de la gent gran, ja que aquest col·lectiu no està inclòs en 
l'acord com a beneficiari.  
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Import de la millora social  
 

• La corporació consignarà una dotació de 710.000€ anyals destinada a satisfer la despesa de 
millora social derivada de prestacions de caire sanitari, cultural esportiu, de conciliació i de 
l'ajut per fill menor de 18 anys.  

 
• Amb l'import consignat es procedirà a l'abonament en la nòmina del mes de març, de l'ajut 

per fill menor de 18 anys, en l'import que anualment es determini per la Comissió mixta de 
millores socials, entre el personal que acrediti la condició de beneficiari en el període de 
temps corresponent a l'any meritat.  

 
• Un cop efectuat aquest abonament corresponent a l'ajut per fill, es procedirà a dividir la 

quantia restant entre el personal que presta serveis a la Diputació de Barcelona, susceptible 
de ser beneficiari. L'import resultant serà el que correspondrà imputar potencialment a la 
resta d'àmbits de millores socials – sanitari, cultural, esportiu i de conciliació-.  

 
• La quantia efectiva a abonar per empleat dependrà del nivell retributiu del lloc de treball 

ocupat. A l'efecte es prendrà com a referència el nivell del complement de destinació 
assignat al lloc en el moment de realitzar-se el càlcul (el mes d'abril) diferenciant-se els 
següents trams:  

 
 

TRAM 1: fins a nivell 25 i personal jubilat (fins 70a.) -------------- 100%  
 
TRAM 2: nivell 26 en endavant ---------------------------------------------- 50%  

 
• Un cop realitzat aquest primer càlcul es procedirà a recalcular l'import que correspondrà al 

primer TRAM 1 (100% de la millora) i que resultarà de dividir la quantitat sobrant del 50% no 
aplicat en el TRAM 2.  

 
• Es respectarà sempre com a criteri d'abonament, el límit de l'import de la despesa 

acreditada. En el supòsit de documents acreditatius d' import inferior s'abonarà la totalitat 
de l'import corresponent a la despesa acreditada.  

 
• Per al personal amb relacions temporals de durada inferior a sis mesos durant el període 

anual de referència, la percepció de la prestació serà en l’import corresponent al 50% de la 
quantia íntegra.  

 
Sol·licitud i requisits formals  
 
L'ajut social corresponent a cadascun dels àmbits inclosos en les millores socials es podrà sol·licitar 
en format paper o telemàticament per l'espai personal, mitjançant el model normalitzat existent a 
l'efecte.  
 
La sol·licitud en format paper s'haurà de presentar en el Registre General de la Corporació o, en el 
seu cas, de l'organisme o ens corresponent.  
 
En tot cas, caldrà adjuntar a la sol·licitud la factura o el document acreditatiu de la despesa 
efectuada en els termes que s'especifica en el corresponent model. Així mateix, s'haurà d'indicar el 
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motiu de la despesa el qual haurà de coincidir amb algun dels conceptes previstos, així com el nom i 
DNI de la persona (titular o beneficiari).  
 
Documentació acreditativa  
 
La condició de beneficiari de l'ajut per fill menor s'acreditarà mitjançant la presentació de fotocòpia 
del llibre de família. Atesa la naturalesa de l'ajut, la corporació mantindrà les dades dels beneficiaris 
a l'efecte de la percepció dels ajuts successius sempre que es mantinguin els requisits per a la 
condició de beneficiari.  
 
Per a la resta de millores la condició de beneficiari s'acreditarà mitjançant el comprovant (rebut, 
factura, tiquet, etc) de la compra o del servei realitzats, on s'indiqui:  
 

• nom i adreça de l'empresa o professional  
• identificació del beneficiari del servei/tractament  
• codi o número d'identificació fiscal  
• data en què s'ha realitzat el servei  
• segell i signatura  

 
Titulars i beneficiaris  
 
La condició de titular o beneficiari de qualsevol de les millores s'haurà d'acreditar en tot cas, en el 
període corresponent a l'anualitat a meritar.  
 
Titulars  
 

• El personal funcionari de carrera en situació administrativa de servei actiu a la Diputació de 
Barcelona o en qualsevol altra situació per motiu de conciliació de la vida laboral i familiar.  

• El personal laboral fix que es trobi en servei actiu en la Diputació de Barcelona o en els ens 
dependents o participats als qui resulti d'aplicació el conveni col·lectiu de la corporació, o en 
qualsevol altra situació per motiu de conciliació de la vida laboral i familiar.  

• El personal amb nomenament interí o laboral de caire temporal  
• El personal jubilat fins als 70 anys.  

 
Beneficiaris  
 

• Els cònjuges i les parelles de fet i els fills menors de 21 anys i que convisquin amb la persona 
titular i no percebin cap renda procedent del treball.  

• Els fills més grans de 21 anys, en cas de discapacitat, sempre que aquella estigui acreditada 
pels equips multiprofessionals dependents de la Generalitat de Catalunya.  

 
Pagament  
 
L' import s'abonarà amb periodicitat anyal un cop exhaurit el període de meritament establert en 
cada cas. A l'efecte i depenent de l'àmbit de la millora es diferencien dos períodes:  
 

1. Ajut per fill menor de 18 anys: l'abonament s'efectua a any natural vençut en la nòmina 
corresponent al mes de març, un cop revisada i verificades les peticions, la documentació 
aportada i les dades existents. No obstant, durant el segon trimestre de l'any es procedirà a 
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regularitzar els supòsits que no s'hagi pogut demanar l'ajut o no es disposés en el moment 
de fer-ho, de les dades  
necessàries. Per al personal de relació temporal inferior a sis mesos, la quantia serà del 50%.  
 
2. Millora sanitària, cultural, esportiva i per conciliació: el període de referència pel 
meritament s'estableix entre l'1 d'octubre de l'any immediatament anterior al de 
l'abonament i el 30 de setembre de l'anualitat d'abonament. La documentació acreditativa 
de la despesa efectuada corresponent al període de meritament es podrà presentar com a 
molt tard, fins el 30 de setembre de l'any d'abonament. El pagament s'efectuarà en la 
nòmina del mes de novembre. Per al personal de relació temporal inferior a sis mesos, la 
quantia serà del 50%.  

 
Gestió i seguiment del procés  
 
La Comissió mixta de millores socials constituïda i integrada per la corporació i per representats de 
cadascuna de les seccions sindicals que formen part de l'òrgan de representació del personal 
funcionari i del personal laboral, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent, és la 
instància encarregada de concretar el contingut i fer el seguiment de la implementació dels 
presents acords.  
 
En aquest sentit, la Comissió determinarà els supòsits específics que donen lloc a cadascun dels 
àmbits inclosos en les millores socials acordades, i pel que fa a l'ajut per fills determinarà anualment 
la quantia de l'ajut dins del crèdit global destinat a millores socials.  
 
La Comissió mixta de millores socials en primera instància, o mitjançant la Direcció dels serveis de 
recursos humans en tant que gestora del procés de nòmina podran, en qualsevol moment, fer ús 
dels instruments de verificació i control escaients, per tal de comprovar que els titulars o 
beneficiaris reuneixen efectivament les condicions exigides per obtenir aquestes prestacions.  
 

Article 43 – Defensa judicial 
 
La Diputació de Barcelona garantirà l'assistència jurídica al personal subjecte a aquest Acord que la 
necessités per raó de conflictes amb tercers derivats de la prestació del servei, sempre que els 
mateixos no puguin ser imputables a imprudència temerària amb infracció de reglaments, 
negligència o ignorància inexcusables, dolo o mala fe, infracció o incompliment voluntari de les 
normes, i el treballador no hagi observat una conducta impròpia de la seva condició que doni lloc a 
les corresponents actuacions disciplinàries.  
 

Article 44 – Renovació i pèrdua del permís de conduir  
 
El personal funcionari o interí que per desenvolupar les seves tasques més freqüents necessita 
disposar del permís de conduir. Els interins hauran d'acreditar un període mínim de serveis prestats 
ininterrompudament de nou mesos.  
 
Els col·lectius que tenen dret a aquest ajut són els següents:  
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NOUS LLOCS DE TREBALL 

Denominació del lloc Tipus de permís 
Tècnic auxiliar biblioteconomia - conductor 

bibliobús 
C 

Oficial especial laboratori obres públiques B 
Oficial especial permisos obres públiques B 
Oficial especial mobilitat i seguretat viària B 

Oficial especial presa de dades B 
Oficial obres públiques B i C 

Oficial especial obres públiques B 
Oficial conductor serveis logístics A2 i B 

Oficial conductor parc mòbil (a extingir) A2 i B 
Xofer A2 i B 

Oficial especial manteniment vehicles B 
Oficial manteniment vehicles B 
Oficial manteniment forestal B 

Oficial especial manteniment forestal B 
Oficial especial magatzem B 

Ajudant serveis - conductor de serveis  
( a extingir) 

B 

Refent de seguretat B 
Controlador d'accessos B 

Guarda forestal B 
Guarda forestal especial B 

Altres (*) 
(*) Per als empleats que ocupin llocs de treball que expressament no s'han indicat es demanarà  
que el servei acrediti, mitjançant informe, que de manera habitual es requereix la conducció de  

vehicles per al desenvolupament de les funcions assignades. 

 
Tràmits per a la seva petició:  
 

• Sol·licitud normalitzada per demanar l'ajut  
• Justificant original de la despesa derivada de la renovació del carnet de conduir (ha 

d'incloure revisió mèdica i taxes).  
• Fotocòpia del nou carnet (també s'acceptarà el provisional).  

 
La documentació s'haurà de presentar a qualsevol registre de la corporació.  
 
Resolució de la sol·licitud  
 
Amb la documentació acreditativa presentada correctament, la Direcció dels Serveis de Recursos 
Humans emetrà la corresponent resolució de concessió o denegació de la despesa.  
 
En cas de privació del permís de conduir al personal que el requereixi de manera habitual per al 
desenvolupament de les funcions assignades al seu lloc de treball, sempre que no s’apreciï 
imprudència temerària, negligència o infracció voluntària de les normes, li seran respectades les 
retribucions íntegres corresponents al seu lloc de treball i li seran assignades altres funcions mentre 
es prolongui la privació esmentada.  
 
L’import de la renovació del permís de conduir dels titulars d’aquests llocs de treball, anirà a càrrec 
de la Diputació.  
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Article 45 – Baixes en el procés de gestació 
 
Durant l'embaràs de la dona treballadora, si el desenvolupament del seu treball habitual resultés 
perjudicial per a ella, amb caràcter transitori i previ informe facultatiu, la Corporació, d'acord amb 
les possibilitats existents, facilitarà el seu canvi a una altra destinació dins la seva categoria, 
especialitat professional i torn habitual.  
 
Les baixes degudament acreditades produïdes durant els mesos d'embaràs no computaran com a 
temps de permís de maternitat, incloses les directament imputables al procés de gestació.  
 
PROTOCOL PER A LA PROTECCIÓ DE L’EMBARÀS I LA LACTÀNCIA NATURAL A LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA  
 
1. INTRODUCCIÓ  
 
L’embaràs és un estat biològic que produeix en l’organisme de la dona canvis fisiològics i durant el 
qual pot ésser especialment sensible a determinats riscos presents en l’àmbit laboral. L’ordenament 
jurídic vigent disposa una sèrie de garanties vinculades al procés de gestació i maternitat, a l’objecte 
de protegir la dona, al fetus i al neo-nat dels possibles riscos inherents al lloc de treball. Per això és 
precís considerar aquells procediments o condicions de treball que puguin influir de forma negativa, 
amb objecte de prendre mesures oportunes per garantir la salut i seguretat d’ambdós.  
 
2. OBJECTE  
 
L’objectiu d’aquest protocol és establir el conjunt de mesures preventives i assistencials que han de 
ser adoptades per la Diputació de Barcelona, en compliment de la Llei 31/1995, de prevenció de 
riscos i del Reial decret 39/1997. pel qual s’aprova el Reglament del Serveis de Prevenció, en relació 
amb les dones en període de gestació i/o lactància per raó de la necessitat de garantir de manera 
específica una major protecció a aquest col·lectiu quan es presentin situacions de risc durant 
l’embaràs i la lactància natural i destinades a la protecció de la mare i el fill durant les dues fases.  
 
3. ÀMBIT D’APLICACIÓ  
 
Aquest protocol s’aplicarà amb caràcter general a totes les empleades de la Diputació de Barcelona 
embarassades o en període de lactància natural, les condicions de treball de les quals puguin influir 
negativament en la seva salut, del fetus o de l’infant i que hagin comunicat el seu estat.  
 
No serà d’aplicació a les empleades embarassades amb complicacions pròpies de la gestació o la 
lactància i sempre que es pugui derivar a una situació d’incapacitat temporal.  
 
4. PROCEDIMENT  
 
1- L’empleada embarassada comunicarà a la corporació, per instància, el seu embaràs i acreditarà 
degudament. Aquesta informació és essencial per desencadenar l’obligació preventiva prevista en 
la normativa de prevenció de riscos laborals. Haurà de sol·licitar un informe mèdic del Servei Públic 
de Salut en el què es manifesti la situació de dona embarassada i data probable del part o, en el seu 
cas, de lactant natural als efectes previstos en l’article 26 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  
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2- La corporació haurà de realitzar, si no s’ha efectuat ja, una avaluació dels riscos del lloc de treball 
respecte de la reproducció en el seu conjunt (abans de la fecundació, durant l’embaràs i la 
lactància).  
 
3- L’avaluació dels riscos per a l’embaràs i la lactància natural es comunicarà al servei de prevenció 
aliè de vigilància de la salut perquè emeti un dictamen tècnic-facultatiu al respecte. Si s’escau, la 
corporació haurà de prendre les mesures necessàries per eliminar els riscos detectats i en tot cas, 
evitar l’exposició de les empleades als riscos mitjançant una adaptació de les condicions o del 
temps de treball, inclosa la no realització de treball nocturn o a torns quan sigui necessari.  
 
4- En el supòsit de detectar-se un risc evident per a l’embaràs o alletament i mentre no es disposi 
del corresponent dictamen tècnic-facultatiu que es pronunciï respecte de les mesures a adoptar, el 
seu servei conjuntament amb l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals dispensarà l’empleada 
d’efectuar aquelles funcions que es consideri que comporten el risc referit o l’assignarà d’altres 
funcions temporalment.  
 
5- Si l’adaptació de les condicions o del temps de treball no fos possible, o en cas que el servei aliè 
de prevenció de vigilància de la salut dictaminés mèdicament que, malgrat l’adequació, continuen 
els riscos per a la dona embarassada, pel fetus o pel fill lactant, l’empleada té dret a canviar a un lloc 
de treball adequat al seu estat i corresponent al seu grup o categoria equivalent.  
 
En el cas que aplicant les regles assenyalades en el paràgraf anterior, no existeixi un lloc de treball o 
funció compatible, la treballadora podrà ser destinada a un lloc no corresponent al seu grup o 
categoria equivalent, si bé conservarà el dret al conjunt de retribucions del seu lloc d’origen.  
 
En ambdós casos, el lloc de treball al què s’ha de traslladar l’empleada, de produir-se el canvi, ha 
d’estar limitat objectivament i temporalment.  
 
6- Si la corporació informa que no té un altre lloc de treball compatible amb el seu estat es posarà 
en coneixement de la Mútua. Per tramitar el procediment pel reconeixement del dret de prestació 
per risc durant l’embaràs o la lactància natural l’empleada ho haurà de sol·licitar a la Mútua. La seva 
concessió suposarà la suspensió temporal de la relació de l’empleada amb la corporació durant el 
període necessari per a la protecció de la seva seguretat o salut i mentre persisteixi la impossibilitat 
de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre lloc compatible amb el seu estat.  
 
5. REVISIÓ DEL PROCEDIMENT  
 
Aquest protocol es revisarà i modificarà sempre que del seu funcionament se’n derivi aquesta 
necessitat o per imperatiu legal o jurídic.  
 

Article 46 – Colònies i activitats de lleure 
 
La Diputació de Barcelona facilitarà a la Junta de Personal la informació que tingui al seu abast 
referent a les ofertes en matèria de colònies de vacances o altres activitats d'interès per als fills dels 
funcionaris de la Corporació.  
 
Si algun col·lectiu de treballadors prengués la iniciativa d'organitzar qualsevol tipus d'activitat de 
lleure per als seus fills, la Diputació de Barcelona a través dels Serveis corresponents facilitarà la 
infraestructura i assessorament possibles.  
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Article 47  
(anul·lat pel pacte de la MGN de data 27.3.2015) 

 
PLA DE PENSIONS  
 
El Pla, del sistema d'ocupació de promoció conjunta, complementa i en cap cas substitueix, les 
prestacions que ofereix la Seguretat Social.  
 
Aquest Pla de pensions es regeix pel que disposa el Reglament d'especificacions, pel Text refós de 
la LLei de regulació de plans i fons de pensions aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de 
novembre, pel text reglamentari que el desenvolupa aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de 
febrer, i altres disposicions que resultin aplicables, incloses les normes reguladores de l'IRPF.  
 
L’aportació de les entitats promotores es regirà per allò que en cada moment s’acordi en virtut de 
pacte col·lectiu.  
 
L'aportació corresponent a cada anualitat es distribuirà linealment entre tot el personal inclòs en 
l'àmbit d'aplicació del Pla i que ostenti la condició de partícip a 31 d'octubre de cada any. Al personal 
que hagi ostentat la condició de partícip durant una part només de l'anualitat li correspondrà una 
aportació d’import proporcional; es prendrà com a referència el període dels dotze mesos 
immediatament anteriors a la referida data.  
 
Aportacions de la Diputació des de l’inici del Pla:  
 

Exercici Import total Import individual 
2000-2001 302.757,31 EUR 75,07 EUR 

2002 149.612,94 EUR 36,06 EUR 
2003 150.917,17 EUR 35,93 EUR 
2004 151.913,55 EUR 35,63 EUR 
2005 306.840,00 EUR 72 EUR 
2006 520.450,00 EUR 120 EUR 
2007 640.560,00 EUR 144 EUR 
2008 798.906,50 EUR 174 EUR 
2009 939.733,42 EUR 200 EUR 
2010 717.173,49 EUR 160 EUR 
2011 638.821,75 EUR 145 EUR 

 
Aportacions obligatòries dels partícips  
 
L'aportació obligatòria de cada partícip és de 3 EUR mensuals per dotze mensualitats. Es fa efectiva 
mitjançant quatre descomptes anuals en nòmina, per import de 9 EUR cadascun, els mesos de 
març, juny, setembre i desembre.  
 

 

CAPÍTOL V - FORMACIÓ I PROMOCIÓ 
 

Article 48 
 
Els funcionaris i les funcionàries de la Diputació de Barcelona tindran dret, en igualtat de condicions, 
a la promoció, a la formació i a un perfeccionament professional constants.  
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Article 49  
 
La Diputació de Barcelona facilitarà la promoció interna dels seus funcionaris/àries.  
 

Article 50  
 
A tal efecte, es reservarà com a mínim el 50% del total de les places de l’oferta pública per al torn de 
promoció interna. El tant per cent corresponent a cada convocatòria es fixarà com a resultat de la 
negociació de l’oferta pública.  
 
Les convocatòries per proveir places vacants es faran per categories, distribuint-se el total de places 
reservades a la promoció interna entre les diferents especialitats que integrin la categoria.  
 
Les places reservades per la promoció interna seran objecte de convocatòria específica, que 
preveurà l’acumulació de les que resultin vacants en torn lliure.  
 
Quan la plaça reservada a promoció interna sigui única en una convocatòria o en una especialitat i 
resultés deserta, la Corporació podrà procedir a la seva convocatòria en torn lliure.  
 

Article 51  
 
1. La promoció interna s’efectuarà ordinàriament pels procediments selectius de concurs o concurs 
oposició, en particular, per la promoció de grups E, D, i C, de l’escala d’administració especial, es 
tendirà a la utilització d ela modalitat de concurs, que inclourà la superació de cursos de formació 
específics o la superació de proves de caràcter pràctic vinculades a les funcions pròpies de la 
categoria convocada.  
 
2. Amb l’oferta pública d’ocupació anual, es negociarà amb les centrals sindicals representatives 
quina d’aquestes fórmules és més adient a efectes de promoció interna, per als diferents tipus de 
places a cobrir, així com el barem de mèrits a aplicar en la fase de concurs; tot això, dins de la 
legalitat vigent en cada moment i amb garantia dels principis de publicitat, igualtat, mèrit i 
capacitat.  
 

Article 52  
(actualment en suspens)  

 
L’articulació d’una carrera professional per als funcionaris/es és amb caràcter general i entre 
d’altres, una de les assignatures pendents en l’àmbit de la funció pública, en aquest sentit al 
projecte d’estatut bàsic de la funció pública es dissenya un model que parteix del concepte de 
categories professionals i a partir d’aquestes considera que la carrera és la progressió de la 
categoria professional, d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. S’entén per categoria 
la situació en què es troba un funcionari/a des del seu ingrés a l’administració pública i que es 
correspon amb el cos o escala al qual pertany.  
 
El model que defineix el Projecte d’Estatut faculta a cada Administració Pública a classificar les 
respectives categories i esglaons corresponents i a establir els requisits i condicions necessaris per a 
l’ascens de categoria a partir de tres blocs moduladors: 1) Un període mínim obligatori de 
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permanència a la categoria 2) Una avaluació dels mèrits i de les capacitats 3) Una valoració de 
l’antiguitat, trajectòria i educació professional, els treballs realitzats i dels coneixements adquirits i 
es podran incloure en l’àmbit de valoració altres mèrits i aptituds en funció de l’especialitat 
desenvolupada.  
 
Per dur a terme aquesta tasca de reflexió i de disseny del que ha de ser un model de carrera 
universal per al conjunt de funcionaris i funcionàries en servei actiu i personal laboral de la plantilla 
corporativa es constituirà una comissió tècnica amb els següents objectius específics:  
 
Identificar i dissenyar els itineraris de carrera i promoció professional per a cada categoria en funció 
del corresponent grup de titulació i de l’àmbit funcional específic.  
 
La carrera professional estarà entesa d’acord amb els termes referits el Projecte d’Estatut Bàsic de 
la Funció Pública. La Promoció s’entendrà en termes de canvi de grup professional, actualment de 
titulació, i hauran de determinar-se les vies perquè es faciliti aquest fet, tot reunint els requisits de 
titulació o d’altres alternatius, en el seu cas, d’acord amb l’art. 61 de la llei 42/1994 de 30 de 
setembre. Per tant, les persones que arribin a un nivell tindran la possibilitat d’optar, cas de reunir 
els requisits de titulació o equivalents, per continuar per la via del canvi de nivell o per la via del 
canvi de grup professional.  
 
Identificar les competències que es necessita disposar per poder canviar de nivell, d’acord amb les 
especificats de l’àmbit funcional i del grup de titulació, i establir quins han de ser els mecanismes 
que en cada cas s’han d’utilitzar per avaluar l’assoliment de les dites competències.  
 
Establir plans formatius que coadjuvin a l’assoliment de les competències en funció de l’anàlisi 
referida al paràgraf anterior. Plans formatius que en funció de què es tracti de processos de canvi 
de nivell o de canvi de grup podran ser selectius hauran de ser superats.  
 
Determinar les funcions, composició i normes de funcionament de l’òrgan tècnic que haurà 
d’avaluar les competències assolides pels aspirants als canvis de nivell i als canvis de grup en relació 
a les competències professionals requerides, realitzant les propostes de canvi escaients.  
 
Assignar els imports econòmics que es derivin dels conceptes retributius corresponents per a cada 
canvi de nivell.  
 
Elaborar una normativa que reguli el funcionament i les atribucions de la comissió de formació i 
reciclatge.  
 
La corporació es compromet a destinar fons necessaris per fer efectiva la promoció de personal 
mitjançant els instruments en el pla de carrera professional vigent.  
 
De mutu acord entre les parts signants es podrà modificar les quantitats inicialment previstes en els 
apartats dedicats a les activitats socials, culturals, esportives, pla de pensions, prestacions 
oftalmològiques i odontològiques, promoció i formació, carrera professional, així com les que 
s’acordin mútuament.  
 

Article 53  
 
Durant la vigència de l’acord, es continuarà amb el procés de funcionarització de la plantilla. Dins la 
legalitat vigent, s’intentaran trobar mecanismes que permetin poder concloure aquest procés, 
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mitjançant la regularització dels casos individuals o col·lectius que encara no s’han pogut acollir a 
aquest procés.  
 

Article 54  
 
La Diputació de Barcelona, col·locarà en la formació del seu personal, elaborant polítiques de:  
 

a) Formació del personal per l’adaptació a un nou lloc de treball o a les noves exigències del 
mateix.  
b) Formació per a la promoció interna dintre de la Corporació, amb prioritat als grups de 
classificació E, D i C  
c) Reciclatge i capacitació professional  
d) Formació per la transversalitat dins dels mateixos grups de classificació.  

 

Article 55  
 
1. La Comissió de Formació i Reciclatge, integrada per representants de la Corporació i de les 
centrals sindicals representatives, establirà el pla general de formació reciclatge i promoció, amb 
caràcter anual, destinat als funcionaris de la Diputació i també assumirà el seguiment de la seva 
aplicació.  
 
S’hi garantirà el dret de tots els funcionaris a realitzar cursos de formació i reciclatge, adequats al 
seu nivell o per superar el mateix, categoria i condicions professionals, en un pla d’igualtat.  
 
2. El pla general de formació, incorporarà un programa per a funcionaris de la Diputació, d’acord 
amb els criteris següents:  
 

a) Es considera prioritari el col·lectiu de funcionaris procedents de trasllats forçosos, a fi 
d’adaptar-los a altres activitats que, dintre de la seva categoria i especialitat, puguin ser 
efectuades en el nou lloc de treball.  
b) Els costos seran a càrrec de la corporació i el temps d’assistència es considerarà a tots els 
efectes temps de treball efectiu.  
c) El programa de formació incorporarà programes especials de formació primària per als 
col·lectius on es detectin carències educacionals.  
d) No s’admeten aplicacions aïllades d’aquest programa a supòsits individuals sorgits a 
instancia dels interessats.  

 
3. El règim d’assistència a reciclatges, cursos i congressos per als funcionaris, es regula per al 
normativa específica.  
 
4. El pla general de formació, podrà incorporar, amb caràcter general, sistemes de perfeccionament 
i actualització de coneixements del personal relatius al seu lloc de treball que per la mateixa 
Diputació o amb centres o Entitats dedicats a la formació de funcionaris, es puguin organitzar per a 
tots els col·lectius amb independència del seu horari.  
 
Els costos aniran a càrrec de la Corporació i el temps d’assistència es considerarà a tots els efectes 
temps de treball efectiu.  
 
5. En cap cas, la participació en un curs de formació suposarà l’abonament d’hores extraordinàries.  
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6. La Diputació de Barcelona podrà condicionar l’assistència a cada curs de formació a la fixació d’un 
període de permanència en la Corporació, així com al garantia de la possible indemnització per als 
supòsits d’incompliment de l’esmentada permanència.  
 
7. La Comissió de Formació és reunirà com a mínim un cop al trimestre o bé sempre que una de les 
parts o demani.  
 

Article 56 
 
1. Es considerarà prioritària la formació d’aquells col·lectius subjectes a la reorganització de serveis, 
readaptació de funcions o reassignacions.  
 
2. Els esmentats col·lectius tindran dret a que se’ls faciliti la realització d’estudis per assolir títols 
acadèmics o professionals que permetin la seva reconversió i capacitació professional. A tal efecte, 
els funcionaris d’aquest col·lectiu que cursin estudis acadèmics i de formació, podran:  
 

a) Escollir i/o modificar, si s’escau, el torn de treball i, en el seu cas, de vacances anuals.  
b) Sol·licitar de la Corporació que es faci càrrec de les despeses de matriculació i que 
subvencioni el material acadèmic o de formació.  

 
3. Podran optar al règim previst en l’apartat anterior, els col·lectius que, a proposta de la Direcció de 
Serveis de RRHH, la comissió de seguiment acordi, establint-se a l’efecte relació nominal de les 
persones que poden plantejar una opció de formació.  
 
Aquesta haurà de ser tramesa a l'Àrea de Règim Interior, Hisenda i Planificació, que podrà 
desestimar-la per inadequació amb les necessitats de la plantilla funcionarial de la Diputació, 
donant-ne compte al si de la Comissió de Seguiment.  
 
En cas d'acceptació de l'opció plantejada, la Direcció dels Serveis de Relacions Laborals traslladarà a 
la Comissió de Seguiment, a efectes de discussió i valoració conjunta, proposta de resolució que 
contindrà l'horari laboral i l'ajuda econòmica susceptible d'autorització.  
 
4. Anualment fins a la finalització dels estudis, serà objecte de revisió, dins de la Comissió de 
Seguiment, el règim de prestació de serveis i l'ajuda acordada en funció de l'aprofitament de 
l'interessat.  
 
5. Prèviament per a cada opció de formació, inexcusablement, es fixarà un període de permanència 
en la Diputació d'un mínim de dos anys, així com la quantia de la possible indemnització per als 
supòsits d'incompliment de l'esmentada permanència.  
 

Article 57  
 
Dintre del Pla General de Formació, la Diputació proporcionarà els elements adequats per potenciar 
el coneixement de la llegua catalana i cultura catalana, organitzant cursos de català a tots els 
nivells, dins de la jornada laboral, a tal efecte, la comissió de seguiment proposarà els mecanismes 
necessaris que facin possible l’assistència a cursos de català amb el manteniment del servei que es 
presta al ciutadà, en aquells llocs unipersonals on sorgeixen dificultats.  
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Acord de la MGNmc (25 de novembre de 2014)  
 
La Comissió de Promoció i Manual de Funcions, integrada per la DSRH i per totes les seccions 
sindicals, amb l’objectiu de reprendre la negociació de la promoció professional del personal de la 
Diputació, partint d’una banda de la necessitat d’adaptació a la classificació professional prevista 
per l’EBEP i de l’altra, de la base que des de l’any 2010 no s’aprova PAMO de promoció interna, i que 
en la situació vigent, fruït dels processos de reclassificació derivats de la carrera professional i d’una  
incomplerta implementació del sistema de gestió per competències, alguns llocs de treball es 
desenvolupen indistintament, per personal del subgrup C2 i C1, sense diferenciació de funcions.  
 
La comissió es proposa treballar en un model de promoció interna amb els següents objectius:  
 

a) Incloure tot els col·lectius professionals. Començant pels subgrups C1 i C2 i establir un 
calendari sistemàtica d’anàlisi i de treball, amb identificació dels col·lectius a tractar en cada 
sessió d’aquestes.  
b) Revisar les funcions dels llocs, per tal d’evitar dobles escales salarials.  
c) Donar resposta a les expectatives generades per la carrera professional, amb el 
compromís de treure al PAMO com a mínim, un nombre de places equivalent a les del 
personal situat en els nivells S i Ex, pendents de reclassificació.  

 

 

CAPÍTOL VI - SEGURETAT I SALUT LABORAL 
 
Amb l’objectiu de compactar el desplegament realitzat des de l’entrada en vigor de la Llei de 
Prevenció de Riscos laborals, així com de les disposicions reglamentàries que la desenvolupen i, 
atès el nivell de definició, operativització i desenvolupament dels serveis de prevenció de riscos 
laborals i dels òrgans d’informació, consulta i participació dels treballadors, es constituirà una 
comissió tècnica a la selecció de la mútua d’accidents de treball i malalties professionals, així com 
per efectuar el seguiment de la seva activitat, per tal d’assolir una millora continua de les 
prestacions que dóna en l’àmbit de les contingències que són objecte de la cobertura.  
 
La Corporació i les centrals sindicals signants es comprometen a impulsar les línies d’acció 
endegades i altres de noves en aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i la seva 
normativa de desplegament, en particular en els aspectes següents:  
 
• Millora de la formació, dedicació, participació i altres condicions dels delegats de prevenció.  
• Elaboració i manteniment dels plans de prevenció de riscos, així com el seguiment de les 

accions correctores necessàries.  
• Seguiment i control de les activitats dels serveis de prevenció  
• Revisió i manteniment de les fitxes tècniques d’equips de protecció i vestuari.  
• Elaboració i manteniment de protocols de salut.  
 

Article 58 
 
La Diputació de Barcelona es subjecta al compliment de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos 
laborals i dels reglaments que es desenvolupin.  
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Article 59  
 
A partir de la data d’aprovació d’aquest Acord, es constituirà una comissió integrada per 7 
representants del personal, triats per les centrals sindicals representatives, i 7 representants de la 
Corporació, que en un termini màxim de tres mesos haurà d’elaborar una normativa de 
desplegament a la Diputació de Barcelona de la Llei de prevenció de riscos laborals.  
 
Aquesta normativa, que recollirà, entre d’altres, els aspectes relatius a la participació dels 
treballadors i a programes de formació, informació i difusió, formarà part del present Acord com 
annex al mateix.  
 

Article 60  
 
1. La Diputació de Barcelona, comptarà amb els serveis mèdics d’empresa (dispensari) en tots 
aquells centres de treball que de conformitat amb la normativa al respecte siguin necessaris.  
 
2. Els dispensaris tindran per objectiu facilitar les consultes i serveis necessaris per prevenir, 
orientar, malalties professionals i accidents de treball i millorar de forma global la qualitat de vida 
laboral dels treballadors de la Corporació.  
 
S’ubiquen a:  
 

• Minerva  
• Recinte Maternitat  
• Recinte Urgell  
• Recinte Mundet-Pavelló Nord  
• Recinte Llars Mundet-Pavelló Migjorn  

 

Article 61  
 
Cada centre de treball amb més de 15 treballadors tindrà una farmaciola sanitària d’urgència 
degudament equipada i amb els mitjans suficients per prestar les primeres atencions.  
 

Article 62  
 
La Diputació de Barcelona facilitarà a tots els seus empleats els equips de treball i el vestuari que en 
funció de les tasques assignades al seu lloc de treball els pugui correspondre, tant pel que fa a la 
tipologia d’equipaments com a la quantitat.  
 
La relació d’equips i vestuari de protecció per lloc de treball serà presentada al comitè de Seguretat 
i Salut.  
 
És obligatori per a tots els empleats de la Corporació l’ús de tots els mitjans de seguretat posats a la 
seva disposició. L’incompliment d’aquesta obligació motivarà l’aplicació del règim disciplinari i les 
corresponents sancions.  
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Article 63  
 
Anualment els treballadors/es de la Corporació podran sotmetre’s a una revisió mèdica amb 
caràcter voluntari. S’exceptuaran els supòsits en que la realització dels reconeixements mèdics sigui 
imprescindible per avaluar els aspectes de les condicions de treball sobre la salut dels 
treballadors/es o per verificar si pot constituir un perill per ell mateix, per altres amb el seu àmbit 
d’actuació, o bé quan així estigui establert per una disposició legal.  
 
Dins la revisió mèdica anual, s’inclourà la revisió ginecològica de caràcter preventiu per al personal 
femení al servei de la Diputació.  
 
De la metodologia de la revisió així com de les proves que la integren per a cada sexe i col·lectiu, 
serà informat el comitè de seguretat i salut.  
 
En qualsevol cas aquesta revisió mèdica anirà a càrrec de la Diputació de Barcelona i serà totalment 
confidencial.  
 

 

CAPÍTOL VII - DRETS SINDICALS I DE REPRESENTACIÓ 
 

Article 64 - Llibertat Sindical 
 
 La Diputació de Barcelona garanteix el dret a la lliure sindicació i organització del personal subjecte 
a aquest acord i a la no discriminació, perjudici o sanció per raó de  
la seva afiliació i exercici de drets sindicats, sense cap mena d’exclusió per pertànyer a un 
determinat cos o categoria.  
 

Article 65 - Competències de les centrals sindicals  
 
Es competència dels sindicats, i dels seus òrgans de representació, la defensa dels interessos 
generals i específics dels empleats públics de la Corporació i en particular, en els termes establerts 
per la Llei Orgànica de llibertat sindical i la d’òrgans de representació, la negociació de les 
condicions salarials, socials i sindicals, com també el control de tots i cada un dels òrgans delegats.  
 

Article 66 - Competències de la Junta de Personal  
 
La Junta de Personal, com a òrgan específic de representació de tots els empleats públics subjectes 
a aquest Acord, tindrà, entre altres, les competències següents:  
 
1. Rebre informació referent als assumptes de personal que afectin el conjunt dels empleats públics 
o a un o diversos col·lectius i que impliquin variacions respecte el règim anteriorment existent.  
 
2. Rebre l’ordre del dia del Ple, Junta de Govern i Comissió informativa quan continguin acords de 
personal, amb una antelació de 48h prèvia la seva celebració amés de l’acta de la reunió anterior.  
 
3. Emetre informe, amb caràcter previ, en el termini de 10 dies a partir de la comunicació, en el 
casos següents:  
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a) Acords i resolucions que suposin modificacions de l’organigrama i classificació de llocs de 
treball  
b) Acords i resolucions que suposin modificació de règim jurídic de premis i sancions.  
c) Qualsevol altre tipus d’expedient que se li sotmeti en matèria de personal.  

 
4. Emetre informe en aquells expedients disciplinaris instruïts per faltes molt greus al personal 
afectat pel present acord, prèvia petició per escrit de l'interessat  
 
5. Conèixer els models i propostes de nomenaments funcionarials.  
 
6. Emetre informe, amb caràcter previ, en el termini de 5 dies hàbils a partir de la comunicació, de 
circulars i instruccions generals relatives a matèries de personal.  
 
7. Ésser informats documentalment per al Diputació de Barcelona, respecte a totes les qüestions 
d’interès laboral que afectin als seus empleats públics. No serà precisa cap petició prèvia per part 
de la Junta de Personal perquè la Diputació compleixi l’establert en aquest article.  
 

Article 67 - Facultats de la Junta de Personal  
 
La junta de personal tindrà les facultats següents:  
 
1. Rebre informació que li serà facilitada periòdicament, i com a mínim trimestralment, sobre la 
política de personal de la Diputació de Barcelona.  
 
2. Emetre informe sobre les matèries següents:  
 

a) Trasllat total o parcial del personal i les instal·lacions  
b) Pla de formació del personal  
c) Implantació o revisió de sistemes d’organització i mètodes de treball  

 
3. Ésser informada de totes les possibles sancions a imposar per faltes molt greus, greus i lleus, 
abans de l’adopció de la resolució definitiva.  
 
4. Rebre informació i emetre informe previ en els temes següents:  
 

a) Establiment de la jornada laboral i horari de treball  
b) Règim de permisos, vacances i llicències  
c) Quantitats que percebi cada funcionari pel complement de productivitat  

 
5. Conèixer periòdicament, i almenys trimestralment, les estadístiques sobre l’índex d’absentisme i 
les seves causes, els accidents al lloc de treball, les malalties professionals i les seves conseqüències, 
els índex de sinistralitat, els estudis periòdics o especials de l’ambient i les condicions de treball i 
també els mecanismes de prevenció que s’utilitzin.  
 
6. Vigilar el compliment de les normes vigents en matèria de condicions de treball, seguretat social i 
ocupació, i exercir, en el seu cas, les accions legals oportunes davant dels organismes competents.  
 
7. Vigilar i controlar les condicions de seguretat i salut laboral en el desenvolupament del treball, 
mitjançant el comitè de seguretat i salut laboral de la Diputació de Barcelona.  
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8. Informar els treballadors sobre tots els temes i qüestions establerts en aquest Acord.  
 
9. Disposar d’assessors al seu càrrec, degudament acreditats davant la Direcció de Serveis de RRHH, 
que no cal que siguin funcionaris de la Diputació.  
 
10. La lliure expressió individual o col·legiada de les seves opinions en les matèries pròpies del seu 
àmbit de representació.  
 
11. Tots els membres de la Junta de Personal podran orientar, assessorar i assistir al personal afectat 
per aquest Acord, en qüestions i peticions de tot tipus que facin referència a la seva relació 
funcionarial amb la Diputació i als drets i deures que se’n deriven.  
 

Article 68 - Garanties i drets de la Junta de Personal  
 
La junta de personal tindrà les garanties i drets següents:  
 
1. L’Accés i la lliure circulació per les dependències de la Diputació de Barcelona, sense que es 
destorbi el normal funcionament dels treballadors.  
 
2. La publicació i lliure distribució de les comunicacions d’interès professional, laboral, social i 
sindical.  
 
3. Audiència en els casos d’incoació d’expedient disciplinari d’un dels seus membres, sense perjudici 
de la de l’interessat que es regula en el procediment disciplinari, durant el temps del seu mandat i 
durant l’any immediatament posterior.  
 
4. Un crèdit de 40 hores mensuals dins de la jornada de treball retribuïdes com a treball efectius per 
a l’exercici de les funcions de representació.  
 
No es computaran com a tals les hores emprades en reunions amb la Corporació, ni les emprades 
en períodes de negociació dels acords o pactes, ni les emprades en tribunals i processos de selecció 
o de provisió de llocs.  
 
Tampoc es computaran les del temps necessari de desplaçament dels membres de la junta adscrits 
a unitats administratives ubicades fora de Barcelona capital.  
 
5. Els membres de la junta de personal de la mateixa candidatura, prèvia comunicació a la Direcció 
de Serveis de RRHH amb l’antelació d’una setmana, podran acumular hores sindicals, especificant 
qui les cedeix i qui les aprofita, sense que aquesta acumulació es pugui efectuar en quantia superior 
a deu hores mensuals a favor dels funcionaris que ocupin llocs de treball de lliure designació.  
 
6. El president o presidenta i secretari o secretària de la junta de personal, així com també un 
representant de cada central sindical firmant, tenint en compte el que disposa l’apartat anterior, 
podran acumular, en la mesura que sigui possible, fins el total de la seva jornada laboral.  
 
7. Els membres de la Junta de Personal no podran ésser discriminats en la seva promoció econòmica 
o professional per raó de l’exercici de la seva representació i activitat sindical.  
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Tampoc cap dels seus membres podrà ésser traslladats o sancionat durant l’exercici de les seves 
funcions ni dintre de l’any següent al seu mandat per raons de la seva activitat i representació 
sindical. Si per manifestes necessitats del servei han de ser traslladats, seran els últims a ser-ho.  
 
En el cas que fos necessari el canvi o modificació de les seves condicions de treball, prèvia 
conformitat de la persona implicada, es negociarà amb la junta de personal.  
 
Els canvis de lloc de treball o condicions d’aquest no podran emparar-se en mesures arbitràries o 
sancionadores, ni en raons subjectives.  
 
Els membres de la Junta de Personal podran gaudir d’aquestes garanties o drets, amb excepció dels 
casos en què es produeixi la seva revocació o dimissió, no solament durant l’exercici de les seves 
funcions sinó fins al cap d’un any de l’expiració del seu mandat.  
 
Es reconeix el dret d’audiència per a tot membre de la Junta de Personal que hagi de ser traslladat 
per necessitats del servei o raons organitzatives.  
 

Article 69 - Obligacions dels Representants del Personal  
 
Els membres de la junta de personal i els representants sindicals de la Corporació s’obliguen 
expressament a:  
 

a) Complir i respectar els acords i pactes negociats amb la Diputació  
b) Desenvolupar les tasques pròpies de l’acció sindical  
c) Guardar reserva professional, ja sigui de manera individual o col·lectiva, en totes aquelles 
matèries que la Corporació assenyali expressament en la convocatòria de les reunions al seu 
caràcter confidencial; fins i tot després d’haver acabat en el seu mandat. En tot cas, cap 
document entregat per la Diputació podrà utilitzar-se fora de l’estricte àmbit d’aquesta o 
per a finalitats diferents a les que van motivar la seva entrega.  

 

Article 70 - Garantia personal dels representants del personal  
 
Es considerarà accident laboral, a tots els efectes, el que pateixin els membres de la junta de 
personal o els delegats sindicals com a conseqüència de l’exercici del seu càrrec representatiu o de 
direcció de caràcter sindical.  
 

Article 71 - Representants Sindicals amb mandat d’àmbit comarcal o superior  
 
Els empleats de la Diputació que ostentin càrrecs electius de nivell comarcal o superior en les 
centrals sindicals representatives tindran dret al gaudiment de les hores necessàries per al 
desenvolupament de les funcions sindicals pròpies del seu càrrec, sempre que les necessitats del 
servei ho permetin.  
 

Article 72 - Mitjans Materials  
 
Les seccions sindicals més representatives i les que tinguin representació en els òrgans de 
representació unitària, del personal funcionari o del personal laboral, tindran dret a la utilització 
d’un local adequat per poder desenvolupar les seves activitats.  
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Aquests espais hauran de garantir les condicions ambientals i de privacitat adients, així com 
disposar dels mitjans materials necessaris per a l’exercici de l’activitat.  
 
L’adjudicació dels espais a cadascuna de les seccions sindicals seguirà el criteri de la 
proporcionalitat d’acord amb la representació obtinguda a les eleccions sindicals. La distribució dels 
espais adjudicats s’instrumentarà mitjançant acord entre els sindicats implicats.  
 
La Corporació també posarà a disposició de la Junta de personal i de l’òrgan de representació 
unitària del personal laboral, uns espais propis per poder desenvolupar la seva activitat. Els espais 
hauran de garantir les condicions ambientals i de privacitat adients, així com hauran de tenir les 
dimensions suficients per possibilitar les reunions dels òrgans de representació i disposar dels 
mitjans materials necessaris per a l’exercici de la seva activitat. L’accés a aquests espais haurà de ser 
independent dels espais destinats a l’activitat de les seccions sindicals.  
 
La gestió i utilització dels espais assignats per la corporació a les seccions sindicals i als òrgans de 
representació correspondrà a aquests.  
 

Article 73 - Legitimació en el procediment administratiu  
 
Es reconeix a la Junta de Personal, col·legiadament i per decisió majoritària dels seus membres, 
legitimació per iniciar, els corresponents procediments administratius i exercitar les accions en via 
administrativa o judicial en tot allò que es refereixi a l’àmbit de les seves funcions.  
 

Article 74 - Dret de Vaga  
 
La Diputació reconeix el dret de vaga a tots els seus empleats públics, de conformitat amb allò que 
estableix la Constitució.  
 
En aquest supòsit, la Corporació i les centrals sindicals signants d’aquest acord negociaran els 
serveis mínims per atendre i donar servei.  
 
Per a totes aquelles qüestions que afectin la Corporació i el seu personal en què existeixin 
discrepàncies i no sigui possible arribar a un acord entre els representants d'ambdues parts, un cop 
s'hagin esgotat totes les possibilitats de negociació, les parts podran nomenar un mitjancer o 
mitjancers de mutu acord sobre els extrems de desacord que considerin pertinents. Les parts 
signants d'aquest Acord es comprometen a la negociació d'un procediment específic de mediació 
per a la resolució dels conflictes que puguin sorgir en la determinació de les condicions de treball.  
 

Article 75 - Seccions sindicals  
 
1. Als efectes previstos a l'article 8.2 de la vigent Llei Orgànica de llibertat sindical, sense perjudici de 
la resta de competències i funcions establertes per les lleis, la Diputació de Barcelona reconeix a les 
centrals sindicals més representatives i a aquelles altres que hagin obtingut representació a la Junta 
i al Comitè del Personal de la Corporació les competències, garanties i facultats següents:  
 

a) Recollir les reivindicacions professionals, econòmiques, socials i sindicals dels empleats 
públics de la Diputació.  
b) Representar i defensar els interessos de l’organització sindical i dels seus afiliats i servir 
d’instrument de comunicació entre la seva organització i la Corporació.  
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c) Garantir la no discriminació en la seva promoció econòmica i professional per poder 
complir les tasques que li són pròpies.  
d) Disposar d’un crèdit de 60h mensuals per a l’acció sindical dels seus membres segons la 
normativa aprovada a l’efecte.  

 
2. Els delegats i delegades sindicals tindran les mateixes garanties que les establertes legalment per 
als membres de la Junta de Personal, així com els següents drets:  
 

a) Tenir accés a la mateixa informació i documentació que es posi a disposició de la Junta de 
personal, restant obligats els delegats sindicals a guardar reserva professional en totes 
aquelles matèries que la Corporació assenyali expressament el seu caràcter reservat. En tot 
cas, cap document entregat per la Diputació podrà utilitzar-se fora de l’estricte àmbit 
d’aquesta o per a finalitats diferents a les que van motivar la seva entrega.  
b) Assistir a les reunions de la Junta de Personal i dels òrgans interns de la Corporació en 
matèria de seguretat i higiene, amb veu però sense vot.  
c) Ser escoltats per al Corporació prèviament a l’adopció de mesures de caràcter col·lectiu 
que afectin als treballadors en general i als afiliats al seu sindicat en particular.  
d) Sol·licitar i rebre informació abans de l’adopció de la resolució definitiva, de les possibles 
sancions per faltes lleus, greus i molt greus, a imposar als afiliats a  
seu sindicat.  

 
3. S’haurà de notificar per escrit a la Corporació el nomenament, dimissió o reelecció dels delegats 
sindicals.  
 
4. La Corporació proporcionarà als delegats sindicals la informació relativa a les matèries objecte 
d’aquest article que li sigui demanada formalment.  
 

Article 76 - Quota Sindical  
 
La Diputació de Barcelona procedirà al descompte de la quota sindical sobre les retribucions de 
funcionaris afiliats a les organitzacions sindicals, prèvia conformitat del funcionari.  
 

Article 77 - Mesa Negociadora  
 
1. Estarà composada pels representants de la Diputació que expressament designi i els de les 
centrals sindicals representatives de la Diputació amb la participació, si s’escau, dels seus assessors 
que hauran d’esser prèviament acreditats per les mateixes davant de la Direcció de Serveis de 
Relacions Laborals de la Corporació.  
 
2. La representació de les centrals sindicals dins de la Mesa Negociadora s’ajustarà, sempre que 
sigui possible, a la representativitat que tinguin a la Junta de Personal  
 
3. Les hores dedicades a la negociació de pactes i acords col·lectius amb els representants de la 
Diputació de Barcelona, no s’inclouran dins el crèdit d’hores sindicals.  
 
(Article 35 – EBEP – Refós 2015:  
 
Les meses a les que es refereixen els articles 34,36.3 i disposició addicional duo dècima de l’EBEP, 
quedaran vàlidament constituïdes quan, a més de la representació de l’Administració corresponent, 
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i sens perjudici del dret de totes les organitzacions sindicals legitimades a participar en elles en 
proporció a la seva representativitat, aquestes organitzacions sindicals representin, com a mínim, la 
majoria absoluta dels membres dels òrgans unitaris de representació en l’àmbit del què es tracti.  
 
Les variants en la representativitat sindical, a efectes de modificar la composició de les Meses de 
Negociació, seran acreditades per les organitzacions sindicals interessades, mitjançant el 
corresponent certificat de l’Oficina Pública de Registre competent, cada dos anys a partir de la data 
inicial de constitució de les Meses.  
 
La designació dels components de les Meses correspondrà a les parts negociadores que podran 
comptar amb l’assistència en les deliberacions d’assessors, que intervindran amb veu, però sense 
vot.  
 
En les normes de desenvolupament de l’EBEP s’establirà la composició numèrica de les Meses 
corresponents als seus àmbits, sense que cap de les parts pugui superar el nombre de quinze 
membres.)  
 

Article 78 - Assemblees  
 
1. Podran convocar-se assemblees pels col·lectius legitimats, dintre de l’horari laboral i d’acord amb 
la normativa legal vigent. En tot cas, els convocants es responsabilitzaran de què es duguin a terme 
normalment.  
 
2. Quan les reunions tinguin lloc dins de la jornada de treball, la convocatòria haurà referir-se a la 
totalitat del col·lectiu del qual es tracti, llevat les reunions de les centrals sindicals.  
 
3. Per convocar una assemblea s’han de complir els requisits següents:  
 

a) Comunicar-ho, amb una antelació de 2 dies hàbils, la celebració a la Direcció de Serveis de 
RRHH.  
b) Un escrit en el qual s’ha d’indicar l’hora i el lloc de l’assemblea, l’ordre del dia i les dades 
de qui convoca.  

 
Si 24 hores abans de la celebració de l’assemblea la Corporació no formula cap objecció motivada, 
es podrà celebrar sense cap altre requisit.  
 

 Article 79 – Mesa general de negociació  
 
 1. Es constituirà una Mesa General de Negociació en el si de la Diputació de Barcelona, en la qual 
estaran presents els representants de la Corporació i els de les centrals sindicals representatives.  
 
2. La Mesa General de Negociació és l'instrument de participació dels funcionaris de la Diputació de 
Barcelona en la determinació de les seves condicions de treball, vinculant directament els seus 
acords a les parts, sense perjudici de què per a la seva validesa i eficàcia serà necessària l'aprovació 
expressa i formal d'aquests pels òrgans de govern de la Corporació.  
 
3. Aquesta Mesa es reunirà per decisió dels representants de la Diputació de Barcelona, per acord 
entre la Corporació i les centrals sindicals presents en ella i per sol·licitud de totes les centrals 
sindicals que la integren.  
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4. Seran objecte de negociació les matèries següents (art. 37 EBEP):  
 

a) L'increment, determinació i aplicació de les retribucions dels empleats públics.  
b) La preparació i el disseny dels plans de l'oferta d'ocupació.  
c) La classificació de llocs de treball.  
d) La determinació dels programes i fons per a l'acció de la promoció interna, promoció i 
perfeccionament dels funcionaris.  
e) Els sistemes d'ingrés, provisió i promoció professional dels funcionaris de la Diputació de 
Barcelona.  
f) Les propostes sobre drets sindicals i participació.  
g) Mesures sobre salut laboral.  
h) Les matèries econòmiques, de prestació de serveis, sindicals i assistencials i, en general, 
totes les que afectin les condicions de treball i l'àmbit de les relacions dels empleats públics i 
les seves Centrals Sindicals amb la Diputació de Barcelona.  

 

Article 80 - Traspassos de serveis  
 
Existirà una Comissió paritària d'informació i consulta sobre transferències de serveis, formada per 
deu representants designats per la Junta de Personal i el Comitè de Personal de la Diputació d'entre 
els seus membres i els representants que la Corporació designi, per informar amb la suficient 
antelació als representants dels treballadors sobre el procés d'adequació al marc legal 
competencial dels serveis que presta substitutòriament la Diputació en els aspectes que afectin al 
personal, canalitzar l'opinió dels òrgans de representació unitària del personal sobre aquest procés i 
emetre informe sobre els temes o propostes que se sotmetin a la seva consideració.  
 
D'acord amb els articles 6 de la Llei 5/1987, de 4 d'abril, del règim provisional de les competències 
de les diputacions provincials i 308 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, han d'ésser respectats al personal afectat pels traspassos de serveis els drets de 
qualsevol classe i naturalesa que els correspongui.  
 
Així mateix, els traspassos que afectin a aquest personal no comportaran modificació de la relació 
funcionarial preexistent.  
 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS  
 
Primera  
 
Els acords vigents són d'aplicació al personal funcionari de carrera de la DB i al funcionari interí els hi 
serà d’aplicació, en els termes que ho prevegin les disposicions que fan referència.  
 
Es reconeix al personal funcionari de la DB que hagi estat nomenat interinament amb caire 
temporal a la pròpia corporació en una plaça de diferent categoria els mateixos drets que els 
vigents acords reconeixen al personal funcionari de carrera.  
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Segona  
 
Les parts signants acorden introduir les següents modificacions en el vigent Reglament de provisió:  
 
a) Per accedir a llocs que tinguin assignat el factor de supervisió no serà requisit el romandre un 
mínim de dos anys en una mateixa destinació que no tingui assignat l’esmentat factor.  
 
b) Les persones que obtinguin una destinació per concurs restringit de canvi de torn no estaran 
limitades, per raons de permanència mínima en la destinació obtinguda, per participar en altres 
concursos de provisió que, posteriorment, es puguin convocar.  
 

 

CLÀUSULES ADDICIONALS 
 
Primera  
 
De comú acord entre les parts signants es podran modificar les quantitats inicialment previstes en 
els apartats dedicats a les activitats socials, culturals, esportives, pla de pensions, formació, etc, així 
com les destinades a oftalmologia o odontologia i aquelles que per altres conceptes les parts 
signants acordin mútuament, de forma que garanteixi l’integra aplicació de l’import del sumatori de 
les quantitats esmentades, destinant els excedents que es puguin produir a les altres finalitats 
previstes en aquests apartats, en la forma i quantitats que les parts estableixin.  
 
Segona  
 
Els pactes precedents seran d’aplicació als diferents ens i organismes en els quals participa la 
Diputació, respecte del personal que la Corporació hi tingui adscrit i al personal propi adherit al 
conveni de la Diputació de Barcelona. Això també abastarà l’aplicació de la resta d’acords vigents, 
tot tenint en compte les peculiaritats i singularitats de cada ens; a tal efecte les centrals sindicals 
negociaran en cada ens l’aplicació particular al personal.  
 
Tercera  
 
Els acords precedents, així com la resta d’acords subscrits amb la representació sindical amb 
anterioritat i que no hagin estat objecte de modificació, seran vigents fins a 31 de desembre de 
2003, llevat que abans d’aquesta data s’aprovés una nova normativa reguladora del marc general 
de funció pública, de resultes de la qual les parts signants acordessin obrir negociació en aspectes 
concrets afectats per dita normativa.  
 
Quarta  
 
Les diferents comissions tècniques que es creen en virtut del que es preveu en els acords 
precedents s’integraran, pel que fa a la representació sindical, per dues persones pertanyents a 
cadascun dels sindicats signants.  
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Disposicions finals  
 
Primera  
 
Les clàusules d'aquest Acord, no subjectes a termini o condició, que per la seva eficàcia jurídica o 
aplicació pràctica hagin d'ésser objecte de reglamentació o resolució expressa per part dels òrgans 
competents de la Diputació de Barcelona, es desplegaran en el termini màxim de seixanta dies 
després de la seva aprovació.  
 
Es consideraran aquests actes com a necessaris i deguts i sols podrà denegar-se la seva aprovació 
per raons de legitimitat o interès públic.  
 
Segona  
 
Els informes o comunicacions que hagi de lliurar la Junta de Personal de conformitat amb el present 
Acord, salvats aquells subjectes a termini determinat per clàusula singular del mateix, s'adoptaran 
en forma i per escrit en el termini màxim de 10 dies naturals des de la recepció del document 
objecte de consulta o informació.  
 
Tercera  
 
La Corporació posarà a disposició de la Junta de Personal els mitjans necessaris perquè el present 
Acord tingui la publicitat necessària i sigui conegut per la totalitat dels funcionaris de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Tanmateix quinze dies després d'haver-se publicat l'Acord en el BOP, aquest serà imprès i tramès, 
de forma individual, a cada funcionar i de la Diputació.  
 
Quarta  
 
En els supòsits en què la Corporació al·legui les necessitats del servei en raó de les previsions del 
present Acord, l'esmentada al·legació haurà d'anar acompanyada de la corresponent motivació.  
 
Cinquena  
 
Una Comissió permanent integrada pels portantveus de les centrals sindicals representatives i per 
representants de la Corporació, que tindrà per objecte el traspàs d'informació, el contrast i debat 
de la implementació del Pla d'Objectius de la Diputació de Barcelona. Les Centrals Sindicals signants 
d'aquest Acord gaudiran de participació i corresponsabilització en l'esmentat Pla d'Objectius.  
 
Sisena  
 
1. Totes les referències de negociació amb òrgans de representació i sindicals s'entenen sense 
perjudici de les competències que la legislació vigent atorga a cadascuna d'aquestes instàncies.  
 
2. Als efectes d’aquest Acord, les referències a "centrals sindicals representatives" s’entenen fetes, 
a més de a les que tenen la consideració legal de més representatives, a les que hagin obtingut , 
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almenys, un 10 % dels membres dels òrgans de representació del personal al servei de la Diputació 
de Barcelona.  
 

 
GUÀRDIES MÈDIQUES  
 
El personal funcionari subjecte a la prestació del servei de guàrdia mèdica podrà sol·licitar, quan 
hagi complert els 45 anys d’edat, l’exempció de l’obligació de realitzar aquest servei. La petició 
haurà de ser expressament autoritzada. A partir de l’autorització, la persona interessada no podrà 
realitzar guàrdies mèdiques en altres organitzacions.  
  
MODALITATS CONTRACTUALS I DE NOMENAMENT DE PERSONAL  
 
La Diputació de Barcelona no recorrerà a la contractació d’empreses de treball temporal (ETTs) per 
cobrir les seves necessitats de personal.  
 
Així mateix, en la contractació d’empreses de serveis per part de la corporació, s’estudiarà la 
possibilitat d’arbitrar mecanismes per tal que les empreses contractades no utilitzin personal 
contractat a través d’ETTs per a la prestació d’aquests serveis.  
  
LLOCS DE TREBALL PER A DISCAPACITATS  
 
Creació d’una comissió tècnica que determini els llocs de treball susceptibles de ser ocupats per 
personal de plantilla la capacitat del qual hagi disminuït, d’acord amb el que estableix la normativa 
de canvis de lloc per raons mèdiques, i per persones que ingressin en la funció pública de la 
Diputació de Barcelona per la via de reserva en el torn d’integració social de disminuïts.  
 
CANVIS DE LLOC DE TREBALL PER RAONS MÈDIQUES  
 
La demanda de canvis de lloc de treball, emparats en raons mèdiques, s'ha vist considerablement 
incrementada en els últims temps. Aquest increment no fa més que constatar una realitat agreujada 
pel fet de la manca de regulació adient d'aquests supòsits.  
 
Encara que aquesta situació s'ha mantingut alternativament recolzada per l'existència de certs 
mecanismes, tals com la jubilació anticipada i les invalideses que, casuísticament, solventaren certs 
supòsits sempre minoritaris, el fet constitueix un problema d'inqüestionable magnitud.  
 
El principi d'eficiència administrativa es veu directament afectat per l'absentisme laboral, sense 
perjudici dels possibles conflictes en el marc de la convivència professional, especialment en 
aquelles activitats que requereixen d'un esforç físic.  
 
En conseqüència, i amb el propòsit de compaginar els aspectes mèdics amb les disponibilitats i 
necessitats laborals de l'organització, a continuació es fixen les directrius bàsiques.  
 
En virtut de tot això i als efectes esmentats s'observarà la següent:  
 
 Normativa:  
 

 I) Iniciació del procés  
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Art. 1r. El procediment de canvis de lloc de treball per raons mèdiques pot iniciar-se:  
 
A instància de la persona interessada. D'ofici, per la Direcció dels Serveis de 
Relacions Laborals, a proposta dels serveis mèdics de la Corporació.  
 
Art. 2n. Quan sigui a instància de la persona interessada, la sol·licitud s'adreçarà a 
l'Excm. Sr. president de la Corporació i es presentarà al Registre General, exposant 
els fets que motiven la petició de canvi de lloc de treball i acompanyant tota la 
documentació que els acrediti.  

 
 II) Desenvolupament i resolució del procés  
 

Art. 3r. Un cop rebuda la instància a la Unitat de Salut Laboral, es citarà la persona 
per tal que els facultatius dels serveis mèdics de la Corporació puguin mantenir una 
entrevista en relació a la seva sol·licitud, podent requerir-li, si s'escau, documentació 
complementària, així com ordenar la pràctica de quantes proves mèdiques siguin 
necessàries.  
 
Els serveis mèdics de la Corporació elaboraran un dictamen tècnico-facultatiu, 
adoptant un dels pronunciaments següents:  
 
• Manca de justificació de la petició per inexistència del supòsit de fet;  
• Mantenir l'adscripció al mateix lloc de treball que ve desenvolupant el 

peticionari, considerant les mesures correctores a introduir en el lloc per 
adaptar-lo a les seves discapacitats.  

• Justificació de la petició reconeixent la necessitat a la seva reassignació. En 
aquest supòsit es faran constar:  

 
Patologia constatada.  
Activitats incompatibles en atenció a aquesta patologia.  
Activitats recomanables.  

 
Art. 4rt. La tramitació de l'expedient de trasllat comportarà una de les alternatives 
següents:  
 
Assignació d'un nou lloc de treball vacant compatible amb les aptituds de la persona 
que ha fet la petició. Passar a formar part d'una relació de personal pendent de 
reassignació per raons mèdiques, fins l'existència de vacants idònies. En aquest cas i 
fins el seu canvi de lloc, romandrà adscrita al mateix lloc que venia desenvolupant.  
 
Art. 5è. La relació de personal pendent de reassignació per raons mèdiques, es 
confeccionarà en ordre a la prioritat determinada pel grau de severitat de la malaltia 
envers les funcions que té assignades el lloc que ocupa la persona afectada.  
 
Art. 6è. La Unitat d'Anàlisi de Plantilla determinarà en base a la descripció funcional 
dels llocs de treball que restin vacants, aquells que poden ser coberts amb personal 
amb discapacitats, sense que afecti al normal desenvolupament del servei.  
 



97  

 

Art. 7è. Determinats els llocs susceptibles de ser coberts amb personal a reassignar 
per raons mèdiques, el Servei de Planificació de Personal procedirà a tramitar 
l'adscripció de les persones incloses en la relació a què fa referència l'article 5è.  
 
A efectes de priorització en la reassignació es tindrà en compte la patologia i la 
idoneïtat del treballador envers els llocs vacants disponibles, segons la seva 
experiència professional i formació.  
 
Art. 8è. La renúncia de la persona a la nova adscripció proposada, significarà 
automàticament la seva exclusió de la relació de personal pendent de reassignar per 
raons mèdiques, no podent demanar de nou la seva inclusió fins haver transcorregut 
un mínim de dos anys des de la renúncia.  
 
Art. 9è. S'exceptuen de l'exclusió a què fa referència l'article anterior, aquelles 
renúncies motivades en el fet que la nova adscripció proposada signifiqui un canvi a 
un centre de treball fora del municipi on estava ubicat el lloc actualment assignat; 
considerant-se a efectes de l'aplicació d'aquest article, el municipi de Santa Coloma 
de Gramenet es considerarà com no diferenciat del de Barcelona.  
 
Art. 10è. El personal que sigui reassignat per raons mèdiques a un lloc de treball 
diferent del que venia desenvolupant, passarà a percebre les retribucions 
complementàries corresponents al nou lloc de treball i a la dedicació horària 
establerta per a aquest.  
 
Art. 11è. L'adscripció al nou lloc de treball es farà de manera provisional per un 
període de sis mesos, durant el qual es durà a terme un seguiment per part del 
Servei de Planificació de Personal per tal d'avaluar el grau d'adaptació a les tasques 
assignades, tant des de la vessant mèdica com professional.  
 
Art. 12è. Si el grau d'adaptació al nou lloc és positiu, l'adscripció passarà a 
considerar-se definitiva. En cas contrari, la persona afectada tornarà al seu anterior 
lloc de treball fins que pugui ser reassignada a un altre lloc més idoni a la seva 
discapacitat.  
 
La persona reassignada haurà d'assistir a les activitats formatives d'adequació al lloc 
que li siguin proposades, que preferentment es desenvoluparan dins de la jornada 
laboral.  
 
Art. 13è. La Corporació informarà a les centrals sindicals representatives, i en donarà 
audiència quan se sol·liciti, abans de procedir a la reassignació a un altre lloc de 
treball d'una persona discapacitada. Tanmateix, a petició de les centrals sindicals 
representatives, la Corporació facilitarà informació relativa a la relació de personal 
pendent de reassignar per raons mèdiques.  

 
PLA D’IGUALTAT  
 
El Pla d'Igualtat de gènere de la Diputació de Barcelona s’estructura en 10 objectius.  
 
El Pla recull les mesures per assolir una igualtat efectiva entre dones i homes i eliminar possibles 
discriminacions per raó de sexe en el sí de la Corporació.  
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La metodologia participativa i transversal ha permès una diagnosi que recull la realitat existent i 
determinar les línies d'actuació prioritàries.  
 
El Pla s'estructura en 10 objectius:  
 
• Reforçar els valors de la igualtat de gènere en el conjunt de la Diputació  
• Integrar la transversalitat de gènere en totes les àrees de la Diputació  
• Formar al personal de la Corporació en polítiques de gènere  
• Millorar la incorporació de la perspectiva de gènere en els processos de selecció, promoció i 

provisió  
• Promoure l'accés a les diferents mesures de conciliació disponibles per part de tota la plantilla  
• Incorporació de la perspectiva de gènere en el contingut funcional del lloc de treball  
• Incidir en la incorporació de la perspectiva de gènere en l'àmbit de la seguretat i salut laboral  
• Incrementar el coneixement entre el personal de la Corporació de les mesures existents de la 

protecció de la maternitat  
• Millorar les eines de prevenció de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe  
• Impulsar l'ús no sexista del llenguatge a la Diputació de Barcelona  
 

 

Més info, a Intradiba: 

• Acords i pactes: http://intradiba.diba.cat/web/recursos-humans/acords-i-pactes  

• Normativa reglamentària interna: http://intradiba.diba.cat/web/recursos-humans/normativa-

reglamentaria-interna   
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AFILIA’T I PARTICIPA! 

Som una organització de persones que tracten de canviar una societat que no els agrada 

perquè és desigual, injusta, autoritària i, la majoria de les vegades, irracional. És per això 

que treballem en camps molt diversos de la vida quotidiana, des del sindical fins a tot allò 

que tingui a veure amb l’àmbit social, lluitant per a combatre en tot moment les injustícies 

que ens envolten. 

Cal fer-se valdre, demostrar la força que tenim. Cal respondre a la política neoliberal que 

ens domina. Però no s’ha de fer als discursos i a les fotos, sinó a la mobilització de forces 

que ens disposi en millors condicions davant la negociació. Cal recuperar la solidaritat 

social, aquesta veu que sempre ens ha dit que hem de veure en tots i totes aquells 

assumptes en els quals es disputa el benestar de la majoria. Que no hi ha plets propis i 

aliens, que allò meu no acaba en les quatre parets del meu servei, o del pavelló o recinte 

on treballo. Que la lluita d’allà és la meva lluita, que les pensions són també la lluita dels 

joves, que la lluita contra l’atur ho és també dels treballadors i les treballadores més o 

menys estables. 

En això estem i a això et convidem. La CGT no et proposa la comoditat de tenir una vida 

arregladeta a canvi d’una quota i un carnet. La nostra oferta es limita a presentar-te un 

espai sindical i social des del qual defensar els teus drets en companyia i amb el suport 

d’altres que són com tu. Res més i res menys que això. 

Si ho tens prou clar, és probable que vulguis unir la teva mà a d’altres persones com tu, 

currants dels diferents serveis de la Diputació que vam decidir aixecar el cap, començar a 

construir l’alternativa sindical, i reivindicar allò que creiem que és just i necessari: els 

nostres drets i la nostra dignitat. 

La CGT és una organització anarcosindicalista, és a dir, entre iguals, assemblea, sense 

jerarquies. Participació i solidaritat. 

Afilia’t, participa, vine a les assemblees. T’esperem. 

COM M’AFILIO A LA CGT? 

Pots passar-te pel nostre local sindical del carrer Mallorca de Barcelona un dels dies que 

fem permanència (l’adreça la tens aquí: http://bit.ly/2gjNsn1), o adreçar-te als companys i 

companyes delegades que hi ha als diferents centres de treball (aquí sabràs on trobar-los: 

http://bit.ly/2gwP9v5). O bé apropar-te a la federació local de la CGT més propera i indicar 

allà que vols afiliar-te. La majoria de nosaltres estem afiliades a la Federació Local de 

Barcelona, i en concret al seu Sindicat d’Administració Pública, però pots afiliar-te a la 

federació de la CGT més propera al teu domicili, si vols. També pots descarregar-te el 
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formulari d’afiliació (http://bit.ly/2gjPV0N) per a lliurar-lo en mà, o si vols ens el pots enviar 

escanejat a cgt@diba.cat.  

COM TROBO LA FEDERACIÓ MÉS PROPERA AL MEU DOMICILI? 

Simplement, fent un cop d’ull al directori de Federacions i Sindicats de la CGT de Catalunya, 

clicant aquí: http://bit.ly/2gIiAdQ. 

QUANT ES PAGA DE QUOTA? 

La informació vigent sobre les quotes d’afiliació la trobaràs en aquest enllaç: 

http://bit.ly/2g65QNd. Actualment són uns 12 EUR mensuals, que et desgraven a la 

declaració de la renda de l’any següent. El cobrament de la mateixa és trimestral i, tot i que 

es pot pagar directament al sindicat o bé descomptada de la nòmina per part de la pròpia 

empresa, nosaltres et recomanem fer-ho mitjançant domiciliació bancària. 

Per a qualsevol dubte, envia’ns un e-mail a cgt@diba.cat i et contestarem. 

Sigues benvingut/da. Com més serem, més riurem. I menys riuran a Can Serra i a Minerva. 

Secció sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona 

 

 


