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DECRET 
 

APROVAR la convocatòria extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal de 
la Diputació de Barcelona, integrada per 1.656 places vacants de la plantilla de 
funcionaris/àries de la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms i 
altres entitats vinculades del seu sector públic, de conformitat amb el que disposa 
la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública (expedient núm. 2022/0011161) 
 

I 
 
L’elevada temporalitat en les administracions públiques de l’Estat, que està assolint ja 
caràcter estructural per la seva acumulació en el temps, ha estat objecte de nombroses 
sentències en diferents instàncies, tant europees com estatals i autonòmiques. Així i 
finalment, aquest fenomen s’ha tractat a nivell normatiu, primer recollit en el Reial decret 
Llei 14/2021, de 6 de juliol de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l'ocupació pública i posteriorment en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 
urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que inclouen, alhora, 
una modificació substancial de la norma bàsica de l’estatut de l’empleat públic. 
 
BOE.es - BOE-A-2021-11233 Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público. 

 
BOE.es - BOE-A-2021-21651 Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público. 

 
En aquest sentit, la Llei autoritza un tercer procés d’estabilització d’ocupació temporal. 
Així, addicionalment als processos d’estabilització regulats en els articles 19.u.6 de la Llei 
3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 i 19.u.9 de la 
Llei 6/2018, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, s’autoritza una taxa 
addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal que inclourà les places de 
naturalesa estructural que, estiguin o no dins de les relacions de llocs de treball, plantilles 
o una altra forma d’organització de recursos humans que estiguin contemplades en les 
diferents administracions públiques, i estant dotades pressupostàriament, hagin estat 
ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 
31 de desembre de 2020 (article 2.1 de la Llei 20/2021: “Procesos de estabilización de 
empleo temporal”), és a dir, abans de l’1 de gener de 2018. 
 
El sistema selectiu d’aquesta convocatòria, resultant de les determinacions contingudes 
en l’apartat anterior, és el de concurs – oposició i, d’acord amb les comprovacions 
efectuades, compleixen els requisits establerts a la Llei 20/2021, un total de 273 places. 
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En paral·lel, la disposició addicional sisena (“Convocatoria excepcional de estabilización 
de empleo temporal de larga duración”) del mateix text normatiu estableix una 
convocatòria excepcional d’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada referida 
a les places que, reunint els requisits establerts en l’art. 2.1 de la Llei 20/2021, haguessin 
estat ocupades amb un caràcter temporal de forma ininterrumpuda amb anterioritat a 1 de 
gener de l’any 2016. D’acord amb les comprovacions efectuades, compleixen els requisits 
establerts un total de 765 places. 
 
D’altra banda, la disposició addicional vuitena (“Identificación de las plazas a incluir en las 
convocatorias de concurso”) determina que, addicionalment, els processos 
d’estabilització continguts en la disposició addicional sisena inclouran en les seves 
convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de forma temporal 
per personal amb una relació, d’aquesta naturalesa, anterior a 1 de gener de 2016. 
D’acord amb les comprovacions efectuades, compleixen els requisits establerts un total 
de 618 places. 
 
En ambdós casos, referits a les DA6ª i 8ª de la Llei 20/2021, el sistema selectiu serà el 
concurs.  
 
En tot cas, els esmentats processos garantiran el compliment dels principis de lliure 
concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i tenen, per llei, un clar límit temporal, 
establert taxativament: així, les ofertes d’ocupació que articulin els esmentats processos 
d’estabilització s’hauran d’aprovar i publicar en els respectius diaris oficials abans de l’1 
de juny de 2022; la publicació de les convocatòries té data límit en el 31 de desembre del 
mateix any, i hauran d’ésser resolts abans del 31 de desembre de l’any 2024, tal com 
prescriu l’art. 2.2 de la Llei 20/2021. 
 
Així mateix, la clara exigència de reduir la temporalitat de les administracions públiques 
d’arreu de l’Estat -i que ha estat seguida de manera correlativa en la imperativa 
necessitat de reduir la temporalitat en l’ocupació pública de la Diputació de Barcelona- ha 
fet fixar un objectiu màxim del 8% de les places estructurals de les administracions 
públiques d’arreu de l’Estat, continguda tant en la Llei 6/2018, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2018, com en el RDLlei 14/2021 i Llei 20/2021 (art. 2.3), així com en 
acords entre l’Estat i la representació social. 
 

II 
 

En el càlcul d’aquesta convocatòria extraordinària d’estabilització de la Diputació de 
Barcelona han estat considerats diferents aspectes rellevants. 

 
En primer lloc, s’ha de dir que, en virtut del decret aprovat per la presidència delegada de 
l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns número 14768, de data 18 de 
desembre de 2019, que aprovà el pla d’actuació en matèria d’ocupació per a l’any 2019 
(PAMO 2019), i amb l’objectiu d’evitar l’entrada en caducitat del PAMO 2016 de la 
Diputació de Barcelona -atesa la impossibilitat material per a l’execució de les 
convocatòries dels diferents processos selectius inclosos en el torn lliure que la 
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componien dins el ventall temporal establert per normativa i sostingut per diversa 
jurisprudència-, es va procedir a la identificació i inclusió de les places en el PAMO 2019.  
 
Talment fou el cas del PAMO 2017. Així, també tenint en compte la impossibilitat material 
per a la seva total execució dins el termini previst, essencialment com a conseqüència de 
la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 -en virtut de la qual s’adoptaren 
diferents mesures legals i reglamentàries excepcionals-, es procedí a la  identificació i 
inclusió de les places en el PAMO 2020, mitjançant el decret aprovat per la presidència 
delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns número 13135, de 
data 18 de desembre de 2020, que aprovà el pla d’actuació en matèria d’ocupació per a 
l’any 2020 (PAMO 2020). 
 
Menció imprescindible mereix la convocatòria de les places de consolidació d’ocupació 
com a part conformant de l’esmentat PAMO 2017, aprovades en virtut de la disposició 
transitòria quarta del TREBEP. Inicialment no es va reconduir la seva identificació, atès 
que es preveia la seva execució dins el termini establert, d’acord amb l’ampliació 
temporal contemplada en l’article 11 del Reial decret-llei 23/2020, de 23 de juny, pel que 
s’aprovaren mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació 
econòmica. Ara bé, en virtut de l’evolució en instàncies judicials i doctrinals, i també en 
previsió de l’aprovació d’una nova normativa bàsica a nivell estatal, finalment també es 
considera oportú reconduir-les en els processos extraordinaris d’estabilització, tenint en 
compte que, per definició, són les places ocupades de manera molt més prèvia a la resta, 
complint de manera clara i contundent les exigències plantejades en la Llei 20/2021. 
 
La mateixa reconducció és dugué a terme tant pel que fa a les places de taxa ordinària de 
reposició del primigeni PAMO 2016 -després ja part conformant del PAMO 2019- com de 
reposició i d’estabilització de l’originari PAMO 2017 -després ja part conformant del 
PAMO 2020-, havent identificat aquestes places en les convocatòries extraordinàries 
d’estabilització que ací s’aproven, partint del fet de què entren clarament dins l’objecte i 
àmbit subjectiu determinats en la norma.  
 
Així mateix, l’esmentada evolució jurisprudencial i doctrinal, combinada amb la ja clara 
exigència de reduir la temporalitat de les administracions públiques, fixada en l’objectiu  
màxim del 8% de temporalitat ja esmentat -i reiterat en el mateix text del Projecte de llei 
de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública (encara en 
tramitació parlamentària en aquell moment), procedent del Reial decret Llei 14/2021, de 6 
de juliol (ja vigent)- fou factor essencial a l’hora d’identificar part de les places del PAMO 
2018 en el PAMO 2021 com a taxa de reposició ordinària, i part -majoritària- en la taxa 
addicional d’estabilització per al mateix any 2021, tenint en compte que la norma tenia -i 
té- com a fita principal l’atenuació de la taxa de temporalitat en l’ocupació pública actual, 
tal i com ja es va assenyalar en el decret aprovat per la presidència delegada de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns número 14948, de data 28 de desembre de 
2021, que aprovà l’oferta pública d’ocupació de la Diputació per a aquest any. 
 
Mitjançant aquest últim decret es justificà també l’aprovació diferida de la taxa addicional 
d’estabilització per a l’any 2021, en espera de l’aprovació definitiva del Projecte de llei de 
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mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, procedent del 
Reial decret Llei 14/2021, de 6 de juliol, que restava en el moment de disseny i aprovació 
del present decret en seu parlamentària. El mateix text normatiu, en el seu article 2.2, ja 
preveia la possibilitat de l’aprovació i publicació en els respectius diaris oficials de les 
ofertes d’ocupació pública que articulessin els processos d’estabilització esmentats (tant 
de 2017, 2018 com de 2021) abans de l’1 de juny de 2022. 
 
L’exposició de motius ací plantejada, de manera coherent amb la normativa citada, ha 
derivat, també, en la inclusió -majoritària- de les places originàriament incloses dins el 
PAMO 2019 i el PAMO 2020 en l’esmentada convocatòria extraordinària d’estabilització, 
en estricte compliment dels requisits que en la llei bàsica s’exposen. 
 
Per tant, les tres taxes addicionals permeses per les normes successives, així com part 
de les taxes ordinàries de reposició, han confluït en el present decret, amb ple respecte a 
la normativa vigent i en compliment de tots i cadascun dels requisits legals establerts en 
cadascuna d’elles, i tal com preveu la mateixa Llei 20/2021 (art. 2.1., 2n paràgraf). 
 

III 
 
En successives reunions de la Comissió Tècnica per a acordar els criteris generals que 
permetin la consolidació i estabilització del personal interí que presta serveis a la 
Diputació de Barcelona i tenint com a última i referent la celebrada en data 4 d’abril de 
2022, fou objecte de tractament amb la representació social dels treballadors de la 
corporació la identificació de les places que s’inclouran en la convocatòria extraordinària 
d’estabilització i que inclou el personal funcionari interí al servei de la Diputació de 
Barcelona, dels seus organismes autònoms i d’altres entitats vinculades del seu sector 
públic, que integrarà les places que, tenint assignació pressupostària, compleixen els 
requisits de les normes ja exposades ací.  
 
Com en les convocatòries ordinàries, amb la voluntat de promoure l’accés de persones 
amb discapacitat i tot d’acord amb el que es disposa a l’article 59 TREBEP, en la 
globalitat de la convocatòria esmentada es preveurà una reserva de places per a ser 
cobertes per persones que acreditin discapacitat.  
 
En definitiva i recollint l’exposat, els processos selectius inclosos en aquesta convocatòria 
extraordinària es duran a terme a l’empara del que s’estableix a la normativa legal vigent i 
que es concreta en allò disposat al Reial decret Llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures 
urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i posteriorment en la Llei 
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública, i d’altra normativa concordant, entre d’altres la normativa bàsica de 
l’estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
Finalment, val a dir que de la resolució d’aquests processos no se’n derivarà increment 
de despesa ni d’efectius, ja que s’han inclòs, en tot cas, places de naturalesa estructural 
que es troben ocupades per personal amb vinculació temporal, amb ple respecte a 
l’article 2.5 d’ambdós textos normatius esmentats. 
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En data 1 d’abril de 2022 va dictar-se la Resolución de la Secretaría de Estado de 
Función Pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de 
estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, de la qual es considera oportú 
fer esment dels apartats següents: 
 
“3. Requisitos del proceso selectivo (…) 
 
3.2. Prohibición de convocatorias restringidas 
 
Las plazas a cubrir en el proceso de estabilización deben ser ofertadas dando cumplimiento a los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad derivado de 
los anteriores. 
 
Por ello, en ningún caso cabe que se apruebe una oferta de empleo público o que se convoque un 
proceso que restrinja la participación en el mismo únicamente a aquellos que estuvieran o 
hubieran estado ocupando previamente esas plazas, ni a cualquier otro requisito que suponga una 
merma de la posibilidad de que otras personas puedan acceder en los mismos procedimientos que 
se convoquen, pues así lo previene el artículo 23 de la Constitución Española, y las normas 
básicas de la Función Pública.” (…) 
 
“3.7. Comunicación al personal laboral temporal o personal funcionario interino de que la 
plaza va a ser objeto de convocatoria 
 
Cuando sea posible se considera que debe informarse de forma fehaciente que la plaza 
desempeñada va a ser ofertada y de que puede, en su caso, participar en la convocatoria o, al 
menos, dar la debida difusión y publicidad a la oferta pública o convocatoria de que se trate.” 
 
https://secundaria.info/portal/recurs/orientaciones_estabilizacion.pdf 
 

 
En virtut de tot això i d’acord amb l’apartat 4.2.2.b) de la Refosa 1/2022, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la presidència núm. 1388/22, de 14 
de febrer de 2022, publicada en el BOPB de 16 de febrer de 2022, i pels motius exposats, 
proposo que s’adopti la següent 
 

 
RESOLUCIÓ 

 

 
Primer. APROVAR la convocatòria extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal 
de la Diputació de Barcelona, integrada per 1.656 places vacants de la plantilla de 
funcionaris/àries de la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms i altres 
entitats vinculades del seu sector públic, tenint en compte les limitacions que al respecte 
disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública, i d’acord amb el detall de places següent:  
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a) Diputació de Barcelona: 1.316 places. 
 
b) Organismes autònoms i altres entitats vinculades del seu sector públic: 340 places. 

 
c) Desagregació de les places: 

 
 
Del grup de classificació A, subgrup A1: 335 places. 
 

 
Escala d’administració especial 

 
  

Sotsescala tècnica. Classe tècnics superiors: 136 places. 
 

. 41 places de tècnic/a superior arquitectura-enginyeria 

.  7 places de tècnic/a superior en ciències 

.  5 places de tècnic/a superior en medicina 

.  1 plaça de tècnic/a superior en farmàcia  

.  5 places de tècnic/a superior d’informació 

.  4 places de tècnic/a superior en psicologia/sociologia  

. 13 places de tècnic/a superior en economia 

. 47 places de tècnic/a superior dret  

. 10 places de tècnic/a superior en documentació  

.   3 places de tècnic/a superior en educació física 
 
 
Sotsescala serveis especials. Classe comeses especials. Titulats superiors: 199. 

 
.     9 places de tècnic/a superior d’educació 
.     1 plaça de tècnic/a superior en lletres  
.     3 places de tècnic/a superior d’informàtica 
. 155 places de tècnic/a superior 
.    7 places de tècnic/a superior de cultura 
.  24 places de tècnic/a superior recursos humans 

 
 
Del grup de classificació A, subgrup A2: 352. 
 
  
Escala d’administració especial 
 
  

Sotsescala tècnica. Classe tècnics mitjans: 214. 
 

.   35 places de tècnic/a mitjà/ana arquitectura/enginyeria 

.   21 places de tècnic/a mitjà/ana en sanitat 

. 151 places de tècnic/a mitjà/ana bibliologia 
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.    1 plaça de terapeuta ocupacional 

.    2 places de tècnic/a mitjà/ana empresarials 

.    4 places de tècnic/a mitjà/ana de treball social 
 
 

Sotsescala serveis especials. Classe comeses especials. Diplomats: 138. 
 

.   3 places de tècnic/a mitjà/ana d’educació 

.   3 places de tècnic/a mitjà/ana informàtica 

. 44 places de tècnic/a mitjà/ana especialista 

. 10 places de tècnic/a mitjà/ana educador/a 

. 17 places de tècnic/a gestió de recursos humans 

. 61 places de tècnic/a mitjà/ana gestió  
 
 
Del grup de classificació C, subgrup C1: 170. 
 

 
Escala d’administració especial.  

 
 
Sotsescala tècnica. Classe tècnics auxiliars: 96. 

 
.   2 places de tècnic/a auxiliar de farmàcia 
. 94 places de tècnic/a auxiliar d’atenció a la dependència 

 
 
Sotsescala serveis especials. Classe comeses especials. Tècnic especialista: 70. 

 
.  1 plaça de tècnic/a auxiliar arquitectura/enginyeria 
.  3 places de tècnic/a auxiliar d’educació 
. 48 places de tècnic/a auxiliar especialista 
. 12 places de tècnic/a auxiliar de bibliologia 
.   6 places de tècnic/a auxiliar d’informàtica 

 
 
Sotsescala serveis especials. Classe personal d’oficis: 4. 
 

. 1 plaça d’oficial/a especial instal·lacions 

. 3 places d’oficial/a especial cuina 
 
 
Del grup de classificació C, subgrup C2: 325. 

 
 
Escala d’administració general. Sotsescala auxiliar: 213. 

 
. 213 places d’auxiliar administratiu/va 

 
 
Escala d’administració especial.  

Pàgina 7
Codi Segur de Verificació (CSV): 94bb3d544d9aee1f5859   Adreça de validació:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

Registre de Decrets - Diputació de Barcelona
Decret Núm. 5797 de data 18/05/2022

Secretaria general



 
 
 
 
 

Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 

Oficina d’Accés i Gestió de la Contractació 

 

 

 

 
Sotsescala serveis especials. Classe comeses especials: 24. 
 

.   2 places de tècnic/a auxiliar sanitat 

. 20 places de guarda forestal 

.   2 places de mestre – capatàs 
 

 
Sotsescala serveis especials. Classe Personal d’oficis: 88. 

 
. 19 places d’oficial/a obres públiques 
. 11 places d’oficial/a de manteniment d’instal·lacions 
.   6 places d’oficial/a conductor de vehicles 
.   9 places d’oficial/a de manteniment forestal 
.   3 places d’oficial/a fuster 
.   1 plaça d’oficial/a de cuina 
.   4 places d’auxiliar de cuina 
.   2 places d’oficial/a de reproducció gràfica 
.   7 places d’oficial/a jardiner 
. 12 places d’oficial/a de magatzem 
.   2 places d’oficial/a mecànic i construccions metàl·liques 
.   4 places d’oficial/a paleta 
.   2 places d’oficial/a pintor 
.   3 places d’oficial/a telefonista 
.   3 places d’oficial/a manteniment vehicles 

 
 

Agrupacions professionals de la disposició ad. 7a. TREBEP: 134. 

 
 

Escala d’administració general. Sotsescala subalterna: 22. 
 

.   22 places de subaltern/a  
 

  
Escala d’administració especial. Sotsescala serveis especials: 112. 
 
Classe personal d’oficis: 

 
.    1 plaça d’ajudant/a d’obres  
.    9 places d’ajudant/a de serveis 
. 102 places d’operari/ària de serveis 

 

 
Plantilla de funcionaris/àries adscrits/es a organismes autònoms i entitats vinculades a la 
Diputació de Barcelona: 340. 
 

 
CEMICAL: 2. 
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Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 

Oficina d’Accés i Gestió de la Contractació 

 

 

 

. 1 plaça de tècnic/a superior en dret 

. 1 plaça de tècnic/a mitjà/ana especialista 
 
 
Institut de Teatre: 48. 

 
.   1 plaça de tècnic/a superior dret  
.   1 plaça de tècnic/a superior recursos humans 
.   3 places de tècnic/a superior d’informàtica 
.   1 plaça de tècnic/a superior d’informació 
.   1 plaça de tècnic/a superior 
.   1 plaça de tècnic/a mitjà/ana bibliologia 
.   3 places de tècnic/a mitjà/ana especialista 
.   2 places de tècnic/a mitjà/ana gestió  
.   1 plaça de tècnic/a auxiliar especialista 
.   1 plaça de tècnic/a auxiliar de bibliologia 
. 18 places d’auxiliar administratiu/va 
.   3 places d’oficial/a serveis 
.   2 places d’oficial/a telefonista 
.   5 places de subaltern/a  
.   5 places d’operari/ària de serveis 

 
 
Organisme de Recaptació i Gestió Tributària: 284. 

 
. 225 places d’administratiu/va de gestió i recaptació 
.  14 places d’auxiliar de gestió i recaptació  
.    1 places d’auxiliar administratiu/va 
.    1 plaça de tècnic/a auxiliar d’informàtica 
.    6 places de tècnic/a mitjà/ana  
.  37 places de tècnic/a superior 

 
 
Patronat d’Apostes: 5 
 

. 5 places de tècnic/a auxiliar especialista  
 
 

Consorci del Patrimoni de Sitges: 1. 
 

. 1 plaça d’oficial/a manteniment vehicles 
 
 

Segon. Les places que són objecte de la convocatòria extraordinària d’estabilització de la 
Diputació de Barcelona, integrada per 1.656 places vacants de la plantilla de 
funcionaris/àries de la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms i altres 
entitats vinculades del seu sector públic, es detallen a l’annex 1 a la present resolució. 
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Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 

Oficina d’Accés i Gestió de la Contractació 

 

 

 

Tercer. MODIFICAR els decrets de la presidència delegada de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns números 14768, de data 18 de desembre de 2019, 
que aprovà el pla d’actuació en matèria d’ocupació per a l’any 2019 (PAMO 2019), 13135, 
de data 18 de desembre de 2020, que aprovà el pla d’actuació en matèria d’ocupació per 
a l’any 2020 (PAMO 2020), i 14948, de data 28 de desembre de 2021, que aprovà l’oferta 
pública d’ocupació de la Diputació per a 2021, en base a les raons exposades i en els 
termes detallats a l’apartat III de la part expositiva de la present resolució, i tal com 
preveu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública. 

 

Quart. PUBLICAR l’oferta pública inclosa en la convocatòria extraordinària d’estabilització 
de l’ocupació temporal en el BOPB, DOGC i BOE, donar trasllat a l’Administració General 
de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les determinacions contingudes a 
la legislació vigent.  
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