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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2018 
 
A la ciutat de Barcelona, el 20 de desembre de 2018, a les 11 hores i 10 minuts, es 
reuneix al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària 
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu 
president, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), i amb l’assistència del vicepresident 
primer, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresidenta segona, senyora 
Meritxell Budó i Pla (CiU), vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), 
vicepresident quart, senyor Miquel Forns i Fusté (CiU), vicepresidenta cinquena 
senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i diputats que s’esmenten a 
continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut (ERC-AM), Blanca Arbell i 
Brugarola (ERC-AM), Montserrat Ballarín i Espuña (PSC-CP), Jesús Calderer i Palau 
(CiU), Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria del Puy del Frago i Bares (PSC-CP), 
Arnau Funes i Romero (ENTESA), Pilar Díaz i Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús 
Duran i Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos 
i Payà (CiU), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Maria de los Angeles Gallardo i Borrega 
(ENTESA), Antoni García i Acero (ERC-AM), Joan Carles García Cañizares (CiU), 
Isabel García i Ripoll (ENTESA), Miquel González i Monforte (PSC-CP), Rafael Homet 
i Ventayol (ERC-AM), Miguel Angel Ibáñez Giner (Cs), Valentí Junyent i Torras (CiU), 
Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM), Juan Miguel López González (Cs), Núria Marín i 
Martínez (PSC-CP), Jordi Martí i Galbis (CiU), Ana Maria Martínez i Martínez (PSC-
CP), Laura Martínez i Portell (CiU), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras 
Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i Castaño (ENTESA), 
Pere  Pons i Vendrell (CiU), Juan José Puigcorbé i Benaiges (diputat no adscrit), Sònia 
Recasens i Alsina (CiU), Manuel Reyes López (PP), Ramon Riera Macia (PP), Carles 
Rodríguez i Herencia (ENTESA) Maria Rovira i Torrens (CUP-PA), Carlos Ruíz i 
Novella (PSC-CP), Eulàlia Sabater i Díaz (CUP-PA), Miquel Sàmper i Rodriguez (CiU), 
Lluís Tomás i Moreno (PSC-CP) i Salvador Tovar i Funes (Cs). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella i Albiñana, la 
tresorera, senyora Marta Gómez Acin, i el director de serveis de secretaria, senyor 
José Luís Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència els diputats senyors Jaume Asens i Llodrà (ENTESA) i 
Josep Salom i Ges (CiU) i la diputada senyora Alexandra Sevilla i Oliveras (ENTESA). 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018122001?ts=68 
HASH del video:”1TakE2JdgPJIjg1K84ZOcRfIa6q0mXPk96G7F3gqWB8=" 
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Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la sessió pel 
senyor president, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes inclosos a l’Ordre del 
Dia de la sessió, que es transcriu a continuació: 
 
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària celebrada en data 29 de novembre de 

2018.  
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.2. Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l’Acord de la MGNmc de la 

Diputació de Barcelona, de data 29 de novembre de 2018, subscrit entre la 
corporació i les seccions sindicals de CCOO i CGT, sobre l’establiment de la 
jornada general de treball del personal al servei de la Diputació de Barcelona. 
(Exp. núm. 2018/0020106). 

 
1.3. Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l’Acord de la MGNmc de la 

Diputació de Barcelona, de data 29 de novembre de 2018, subscrit entre la 
corporació i les seccions sindicals de CCOO i CGT, sobre el règim retributiu 
durant la situació d’incapacitat temporal (nova redacció article 32 Acord de 
Condicions i correlatiu article 45 Conveni Col·lectiu). (Exp. núm. 2018/0020107). 

 
1.4. Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l’Acord de la MGNmc de la 

Diputació de Barcelona, de data 29 de novembre de 2018, subscrit entre la 
corporació i les seccions sindicals de CCOO i CGT, sobre la normativa 
reguladora del complement de productivitat. (Exp. núm. 2018/0020103). 

 
1.5. Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l’Acord de la MGNmc de la 

Diputació de Barcelona, de data 29 de novembre de 2018, subscrit entre la 
corporació i les seccions sindicals de CCOO i CGT, sobre complementació del 
sistema de millores socials de la Diputació de Barcelona. (Exp. núm. 
2018/0020104).  

 
1.6. Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l’Acord de la Comissió 

Negociadora, subscrit en data 13 de novembre de 2018, entre l’Institut del Teatre 
i les seccions sindicals UGT i CCOO, sobre la suspensió de les convocatòries i el 
reconeixement del dret a la percepció del complement de carrera (NT-nivell de 
transició) per al personal docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre. 
(Exp. núm. 2018/0020105) 
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Servei de Programació 
 
1.7. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de la selecció de Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria, SA. com a l’entitat financera amb la qual es formalitzarà 
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2019-2020, aprovada per la 
Junta de Govern en sessió ordinària de data 29 de novembre de 2018 (exp. 
núm. 2018/11756).  

 
Intervenció General  
 
1.8. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat dels informes de control 

financer del sector públic de la Diputació de Barcelona, les seves entitats 
participades i altres perceptores de finançament, així com dels informes de 
control financer de subvencions, de l’informe de control posterior de l’activitat 
economicoadministrativa de la Diputació, així com dels informes tècnics 
d’avaluació i de seguiment del funcionament del registre de factures, realitzats 
durant l’any 2018 (Exp. núm. 2018/0003237).  

 
1.9. Dictamen pel qual es proposa aprovar les Instruccions de control intern de la 

Diputació de Barcelona, on s’estableix el model de control adoptat a la Diputació 
de Barcelona i el seu sector públic (Exp. núm. 2018/0020002). 

 
Organisme de Gestió Tributària 

 
1.10. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació i de la modificació de la 

delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, a favor 
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i 
altres ingressos de dret públic municipals. 

 
1.11. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret 
públic municipals. 

 
1.12. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de la modificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos 
de dret públic municipals. 

 
1.13. Dictamen pel qual es proposa l’acceptació de l’ampliació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santpedor, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret 
públic municipals. 
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Organisme de Gestió Tributària i Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 

1.14. Dictamen pel qual es proposa, d’acord amb la proposta de la Junta de Govern de 
l’Organisme de Gestió Tributària, aprovar: d’una banda, la integració de la funció 
pública de l’Organisme de Gestió Tributària en la funció pública de la Diputació 
de Barcelona i, de l’altra, la ratificació de l’acord de la Mesa de Negociació de 
Matèries Comunes de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, de data 31 d’octubre de 2018, relatiu a les conseqüències sobre les 
condicions de treball del personal funcionari integrat (Valoració de Llocs de 
Treball, confecció de la primera RLT de l’ORGT, personal funcionari interí i altres 
procediments diversos) en el Procés d’Integració de la Funció Pública de 
l’Organisme de Gestió Tributària a la Funció Pública de la Diputació de 
Barcelona i afectacions específiques al personal laboral que continuarà vinculat 
orgànicament a l’ORGT; així mateix es proposa aprovar la ratificació dels acords 
de la Mesa de Negociació de Matèries Comunes de la Diputació de Barcelona de 
data 6 de novembre de 2018, relatius a les conseqüències sobre les condicions 
de treball del personal funcionari integrat i les afectacions específiques al 
personal laboral que continuarà vinculat orgànicament a l’ORGT, anteriorment 
esmentades (exp. núm. 2018/20357). 

 

1.15. Dictamen pel qual es proposa aprovar la Relació de Llocs de Treball de 
l’Organisme de Gestió Tributària i integrar-la en la Relació de Llocs de Treball de 
la Diputació de Barcelona, d’acord amb la proposta aprovada per la Junta de 
Govern de l’ORGT de data 5 de desembre de 2018 (exp. núm. 2018/20357). 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 
1.16. Dictamen  pel qual es proposa estimar, parcialment, les al·legacions presentades 

per diversos ajuntaments, en relació amb el Pla Zonal de la Xarxa Local de 
Carreteres de la Diputació de Barcelona, així com tramitar-lo al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva 
aprovació definitiva, i tramitar-lo a la Direcció Territorial de Polítiques Ambientals 
de la Generalitat de Catalunya, als efectes de formular la seva declaració 
ambiental estratègica (exp. núm. 2015/2052). 

 
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 

CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de 
Règim Local). 

 
2.1. Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la 

CCiudadaníaorporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, 
així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (8 de novembre de 2018). 
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2.2. Precs 
 
2.3. Preguntes 
 

I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 29 de novembre 
de 2018. El senyor president, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 29 de 
novembre de 2018, pregunta als diputats i diputades assistents si existeix alguna 
objecció o esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.2.- Dictamen de data 13 de desembre de 2018, pel qual es proposa la ratificació 
de l’Acord de la MGNmc de la Diputació de Barcelona, de data 29 de novembre 
de 2018, subscrit entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i CGT, 
sobre l’establiment de la jornada general de treball del personal al servei de la 
Diputació de Barcelona. (Exp. núm. 2018/0020106). 
 
“La disposició addicional cent quaranta-quatrena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, determina, amb caràcter general, 
quina ha de ser la jornada de treball en el sector públic, tot establint-la en trenta set 
hores i mitja en còmput anual.  
 
L’apartat dos de la mateixa disposició preveu la possibilitat que, mitjançant la 
negociació col·lectiva prèvia, les administracions públiques puguin establir jornades de 
treball diferents a l’establerta amb caràcter general i referida al paràgraf anterior. 
 
En relació amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1, lletra m), del Text refós de 
la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat mitjançant el Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre (en endavant TREBEP), les parts legitimades per constituir la 
Mesa General de Negociació de matèries comunes (en endavant MGNmc) de la 
Diputació de Barcelona, a l’empara del que estableix l’article 36.3 del TREBEP, han 
negociat la revisió de l’actual regulació de la jornada de treball.  
 
L’actual regulació de la jornada vigent a la Diputació de Barcelona es va adoptar en 
aplicació del que preveia la disposició addicional setanta-unena de la Llei 2/2012, de 
29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012. Com a 
conseqüència d’aquesta regulació, la Diputació de Barcelona va aprovar, en el si de la 
Mesa General de Negociació de matèries comunes, l’Acord de 19 d’octubre de 2012 
pel qual s’establia la jornada general de treball del personal al servei de la corporació 
d’acord amb la disposició addicional setanta-unena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012 el qual es va ratificar per Acord de 
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Ple de 25 d’octubre de 2012 i, posteriorment, tot desplegant l’anterior Acord, aprovà 
l’Acord de 17 de desembre pel qual es desenvolupa l’Acord de la MGNmc pel qual 
s’estableix la jornada general de treball del personal al servei de la corporació d’acord 
amb la disposició addicional setanta-unena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012 aprovat pel Decret número 
11724/12, de 21 de desembre de 2012. Aquest Acord va ser modificat per Acord de la 
Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona de 17 
d’octubre de 2014 pel qual s’acorda la modificació de l’apartat tercer de l’Acord 
MGNmc de 17 de desembre de 2012, (Decret 10150/14, de 13 de novembre de 2014), 
que a l’apartat tercer de la part resolutiva deixava sense efecte el Decret de data 21 de 
desembre de 2012 que aprovava l’acord de 17 de desembre de 2012 que regulava els 
horaris.   
 
La Intervenció General de la Diputació de Barcelona, en el seu informe d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les 
entitats dels Sector Públic Diputació de Barcelona referit a l’execució del 3r Trimestre 
del Pressupost 2018 recull respecte l’Objectiu de Sostenibilitat Financera 
“COMPLIMENT de l’objectiu del límit del deute, amb un percentatge del 17,6%” i 
respecte de la Regla de la Despesa que “No es supera el límit de la despesa 
computable per un import de 15.086.585,89 euros, i per tant COMPLIMENT de la regla 
de la despesa”. S’haurà de revisar en el seu moment aquests criteris respecte al 
tancament de l’any 2018 i successius. 
 
D’acord amb el que preveu la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2018 i, en qualsevol cas, condicionat al compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de despesa, de conformitat amb el que 
preveu la disposició addicional cent quaranta-quatrena de la Llei, les parts amb 
representació en la Mesa General de Negociació de la Diputació de Barcelona han dut 
a terme aquest procés negociador, reunint-se el 12 de novembre de 2018, i, a l’empara 
de la legitimitat atorgada per l’article 36.3, en relació amb les matèries de l’article 37.1 
m) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, han arribat a l’adopció de l’Acord que a 
continuació es transcriu, subscrit entre la corporació i les organitzacions sindicals de 
CCOO, UGT i CGT en matèria de jornada de treball. 
 
Duta a terme aquesta negociació, la MGNmc ha adoptat en data 29 de novembre de 
2018 (Acta MGNmc núm. 214) l’Acord referit a l’establiment de jornada anual de treball 
del personal al servei de la Diputació de Barcelona, en els termes que a continuació es 
transcriuen.  

 
“ACORD 

 
Primer. Aprovar l’establiment de les següents jornades: 
 

- Jornada general de trenta cinc hores setmanals de treball efectiu, de mitjana en 
còmput anual. 
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- Jornada especial de trenta-set hores i trenta minuts setmanals de treball efectiu, de 
mitjana en còmput anual.  

 
- Jornada especial de trenta-dues hores i trenta minuts setmanals de treball efectiu, de 

mitjana en còmput anual.  
 
- Altres jornades especials d’acord amb el que 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 i el Decret 3825/2015, de 4 de maig que ratifica l’Acord de la Mesa General de 
Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona pel qual s’aprova la 
jornada intensiva d’estiu, les mesures de flexibilitat horària amb plena dedicació i les 
reduccions per motiu de conciliació. 

 
Segon. Per a la jornada general de treball de 35 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 de 4 hores i 30 minuts, que s’haurà de realitzar entre les 9.30 
hores 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 retribuït o recuperable. 

c) L’hora d’inici de la jornada no podrà ser abans de les 7.00 hores.
1
 

 
Intensiu tarda 
 

a) Presència diària mínima de 4 hores i 30 minuts, que s’haurà de realitzar entre les 
15.30 hores i les 20.00 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 retribuït o recuperable.   

b) Es podrà iniciar la jornada, com a molt d’hora a les 13.00 hores i com a molt tard a les 
15.30 hores. La jornada finalitzarà dins de l’horari de tancament del centre i no més 
tard de les 22.00 hores. 

 
Per raons organitzatives degudament motivades, es podrà establir una franja de presència 
de matí o de tarda diferent a l’establerta amb caràcter general. Aquestes excepcions hauran 

                                                      
1 Tenir en compte el que s’estableix a l’article 16 de la Circular aprovada el 19 de juliol de 1995, actualitzada el 22 
d’abril de 1996: “Article 16. Rellotges horaris 
El personal justificarà l’assistència al treball mitjançant l’ús del rellotge horari més pròxim al seu lloc de treball, a l’inici i 
a la fi de la jornada, del temps de descans, i de les incidències. En els supòsits en què excepcionalment s’iniciï o 
finalitzi la jornada en un centre de treball diferent, l’empleat haurà d’utilitzar el rellotge d’aquest o en el seu cas, 
formalitzar el corresponent document administratiu...”. 
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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 a 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, a excepció de l’apartat II que ha estat modificat. 
 
S’inclouen en aquest horari els següents col·lectius: 

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 dins de la franja de les 6.00 hores a les 15.30 hores, per al torn de 
matí, i de 13.00 hores a 22.00 hores per al torn de la tarda. 

c) El torn de nit tindrà assignada, amb caràcter general, una dedicació de 35 hores 
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 hores 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 
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Personal docent 
Personal tècnic de biblioteques 
Directors de biblioteques 
Personal subaltern de biblioteques, de centres educatius i de parcs 
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 

 
Tercer. Per a la jornada especial de treball de trenta-set hores i trenta minuts 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 4 hores i 30 minuts, que s’haurà de realitzar, 
obligatòriament, entre les 9.30 hores 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 
retribuït o recuperable.   

 
b) L’hora d’inici de la jornada no podrà ser abans de les 7.00 hores.
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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 17 hores. 
 
d) Els dies que comportin el treball 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. El no marcatge comportarà un descompte 
de dues hores. 

 
Per raons organitzatives degudament 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 a 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, a excepció de l’apartat II que ha estat modificat. 

                                                      
2 Tenir en compte el que s’estableix a l’article 16 de la Circular aprovada el 19 de juliol de 1995, actualitzada el 22 
d'abril de 1996: “Article 16. Rellotges horaris  
El personal justificarà l'assistència al treball mitjançant l'ús del rellotge horari més pròxim al seu lloc de treball, a l'inici i 
a la fi de la jornada, del temps de descans, i de les incidències. En els supòsits en què excepcionalment s'iniciï o 
finalitzi la jornada en un centre de treball diferent, l'empleat haurà d'utilitzar el rellotge d'aquest o en el seu cas, 
formalitzar el corresponent document administratiu...” 
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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

3
: 

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).   

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. 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 a dinar (que es 
computa com temps efectiu de treball), així com les mesures previstes a l’acord segon 
d’aquesta regulació. 

b) Cobertura dels 365 dies de l’any segons fulls de treball (caps de setmana) 
c) No permet flexibilitat 

 
S’inclouen en aquest horari els següents col·lectius: 

Guardes forestals 
Caps unitat guarderia parcs 

 
 
 

                                                      
3
 Condicions implícites:  
- Aquest horari serà incompatible amb la realització de serveis extraordinaris de dilluns a divendres 

 - Còmput horari obert 24 hores de dilluns a divendres 
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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 
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. 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 trenta-
dues hores i trenta minuts 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 4 hores i 30 minuts. 
b) Es podrà iniciar la jornada com a molt d’hora a les 7.00 hores 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 hores. 

 
En relació amb el torn de tarda:  

a) Una presència diària mínima de 4 hores i 30 minuts.  
b) Es podrà iniciar la jornada com a molt d’hora a les 13.00 hores i com a molt tard a les 

15.30 hores.  
c) L’hora de finalització de la jornada no podrà ser abans de les 20.00 hores. 

 
Cinquè. Es mantenen les jornades especials previstes en 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. 
 
Sisè. 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. 
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Setè. Es manté la regulació de l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes de la Diputació de Barcelona pel qual s’aprova la jornada intensiva d’estiu i 
mesures de flexibilitat de l’horari amb plena dedicació i de les reduccions per motius de 
conciliació de 27 de març de 2015. 
 
Vuitè. Es manté la regulació de l’acord de la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes de la Diputació de Barcelona de desenvolupament d’alguns aspectes de la jornada 
de treball de 13 de maig de 2013 (regulació de les tardes festiu no recuperables). 
 
Novè. Aquest 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 el 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, amb independència de l’adequació dels horaris que 
cada organisme pugui determinar en funció de les seves necessitats. 
 
Disposició addicional 
 
Els horaris TMC, TTC i TNC són a extingir però es mantindran en la tipologia actual a les 
persones que els tenen assignats. 
 
Els horaris OMC i OTC es mantindran en l’àmbit dels serveis d’Edificació, i seran a extingir 
en la resta de casos, mantenint en la tipologia actual a les persones que els tenen 
assignats. 
 
Disposició final 
 
Aquest Acord entrarà en vigor l’1 de gener de 2019, sempre i quan, de l’execució del 
pressupost corresponent a l’any 2018 se’n derivi el compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, deute públic i regla de despesa” 

 
De conformitat amb el que disposa l’article 38.3, del Reial decret legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre, Text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic, en relació amb l’àmbit de 
negociació recollit al seu article 37, quant a la necessitat d’aprovació expressa i formal 
per part de l’òrgan competent de cada administració, a efecte de la seva validesa i 
eficàcia; tot això en aplicació de l'article 33.2, apartat b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 10.2 del Reglament 
orgànic de la Diputació de Barcelona, aprovat per Acord del Ple corporatiu de data 30 
de gener de 2003 (BOPB núm. 42, de 28.2.2003) i modificat parcialment per Acord del 
Ple de data 11 d’abril de 2015 (BOPB de 15.5.2015) i l'article 70, apartat 4, del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’article 2. apartat f, in fine, del 
Reglament del personal al servei dels ens locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 
de juliol. 
 
En conseqüència, d’acord amb els motius exposats i amb la normativa aplicable, el 
diputat delegat, a proposta de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, eleva al 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis 
Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

 ACORDS   
 
Primer. RATIFICAR l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes 
de la Diputació de Barcelona, subscrit en data 29 de novembre de 2018, referit a 
l’establiment de la jornada anual de treball del personal al servei de la Diputació de 
Barcelona, i que a continuació es transcriu en la seva part resolutiva:  

 
“ACORD 

 
Primer. Aprovar l’establiment de les següents jornades: 
 

- Jornada general de trenta cinc hores setmanals de treball efectiu, de mitjana en 
còmput anual. 

 
- Jornada especial de trenta-set hores i trenta minuts setmanals de treball efectiu, de 

mitjana en còmput anual.  
 
- Jornada especial de trenta-dues hores i trenta minuts setmanals de treball efectiu, de 

mitjana en còmput anual.  
 
- Altres jornades especials d’acord amb el que 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 i el Decret 3825/2015, de 4 de maig que ratifica l’Acord de la Mesa General de 
Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona pel qual s’aprova la 
jornada intensiva d’estiu, les mesures de flexibilitat horària amb plena dedicació i les 
reduccions per motiu de conciliació. 

 
Segon. Per a la jornada general de treball de 35 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 de 4 hores i 30 minuts, que s’haurà de realitzar entre les 9.30 
hores 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 retribuït o recuperable. 

c) L’hora d’inici de la jornada no podrà ser abans de les 7.00 hores.
4
 

                                                      
4 Tenir en compte el que s’estableix a l’article 16 de la Circular aprovada el 19 de juliol de 1995, actualitzada el 22 
d’abril de 1996: “Article 16. Rellotges horaris 
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Intensiu tarda 
 

a) Presència diària mínima de 4 hores i 30 minuts, que s’haurà de realitzar entre les 
15.30 hores i les 20.00 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 retribuït o recuperable.   

b) Es podrà iniciar la jornada, com a molt d’hora a les 13.00 hores i com a molt tard a les 
15.30 hores. La jornada finalitzarà dins de l’horari de tancament del centre i no més 
tard de les 22.00 hores. 

 
Per raons organitzatives degudament 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 a 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, a excepció de l’apartat II que ha estat modificat. 
 
S’inclouen en aquest horari els següents col·lectius: 

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 dins de la franja de les 6.00 hores a les 15.30 hores, per al torn de 
matí, i de 13.00 hores a 22.00 hores per al torn de la tarda. 

c) El torn de nit tindrà assignada, amb caràcter general, una dedicació de 35 hores 
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 hores 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) 

                                                                                                                                                            
El personal justificarà l’assistència al treball mitjançant l’ús del rellotge horari més pròxim al seu lloc de treball, a l’inici i 
a la fi de la jornada, del temps de descans, i de les incidències. En els supòsits en què excepcionalment s’iniciï o 
finalitzi la jornada en un centre de treball diferent, l’empleat haurà d’utilitzar el rellotge d’aquest o en el seu cas, 
formalitzar el corresponent document administratiu...”. 
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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 
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 

 
Tercer. Per a la jornada especial de treball de trenta-set hores i trenta minuts 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 4 hores i 30 minuts, que s’haurà de realitzar, 
obligatòriament, entre les 9.30 hores 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 
retribuït o recuperable.   

 
b) L’hora d’inici de la jornada no podrà ser abans de les 7.00 hores.
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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 17 hores. 
 

                                                      
5 Tenir en compte el que s’estableix a l’article 16 de la Circular aprovada el 19 de juliol de 1995, actualitzada el 22 
d'abril de 1996: “Article 16. Rellotges horaris  
El personal justificarà l'assistència al treball mitjançant l'ús del rellotge horari més pròxim al seu lloc de treball, a l'inici i 
a la fi de la jornada, del temps de descans, i de les incidències. En els supòsits en què excepcionalment s'iniciï o 
finalitzi la jornada en un centre de treball diferent, l'empleat haurà d'utilitzar el rellotge d'aquest o en el seu cas, 
formalitzar el corresponent document administratiu...” 
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d) Els dies que comportin el treball 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. El no marcatge comportarà un descompte 
de dues hores. 

 
Per raons organitzatives degudament 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 a 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, a excepció de l’apartat II que ha estat modificat. 
 
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

6
: 

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).   

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. 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). 
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 Condicions implícites:  
- Aquest horari serà incompatible amb la realització de serveis extraordinaris de dilluns a divendres 

 - Còmput horari obert 24 hores de dilluns a divendres 
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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 a dinar (que es 
computa com temps efectiu de treball), així com les mesures previstes a l’acord segon 
d’aquesta regulació. 

b) Cobertura dels 365 dies de l’any segons fulls de treball (caps de setmana) 
c) No permet flexibilitat 

 
S’inclouen en aquest horari els següents col·lectius: 

Guardes forestals 
Caps unitat guarderia parcs 

 
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 
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. 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 trenta-
dues hores i trenta minuts 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 4 hores i 30 minuts. 
b) Es podrà iniciar la jornada com a molt d’hora a les 7.00 hores 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 hores. 
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En relació amb el torn de tarda:  
a) Una presència diària mínima de 4 hores i 30 minuts.  
b) Es podrà iniciar la jornada com a molt d’hora a les 13.00 hores i com a molt tard a les 

15.30 hores.  
c) L’hora de finalització de la jornada no podrà ser abans de les 20.00 hores. 

 
Cinquè. Es mantenen les jornades especials previstes en 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. 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. Es manté la regulació de l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes de la Diputació de Barcelona pel qual s’aprova la jornada intensiva d’estiu i 
mesures de flexibilitat de l’horari amb plena dedicació i de les reduccions per motius de 
conciliació de 27 de març de 2015. 
 
Vuitè. Es manté la regulació de l’acord de la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes de la Diputació de Barcelona de desenvolupament d’alguns aspectes de la jornada 
de treball de 13 de maig de 2013 (regulació de les tardes festiu no recuperables). 
 
Novè. Aquest 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 el 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, amb independència de l’adequació dels horaris que 
cada organisme pugui determinar en funció de les seves necessitats. 
 
Disposició addicional 
 
Els horaris TMC, TTC i TNC són a extingir però es mantindran en la tipologia actual a les 
persones que els tenen assignats. 
 
Els horaris OMC i OTC es mantindran en l’àmbit dels serveis d’Edificació, i seran a extingir 
en la resta de casos, mantenint en la tipologia actual a les persones que els tenen 
assignats. 
 
Disposició final 
 
Aquest Acord entrarà en vigor l’1 de gener de 2019, sempre i quan, de l’execució del 
pressupost corresponent a l’any 2018 se’n derivi el compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària, deute públic i regla de despesa” 

 
Segon. Aquesta regulació deixa sense efecte qualsevol acord o resolució que s’hi 
oposi. 
 
Tercer. ENDEGAR les actuacions pertinents a l’efecte d’aprovar un Text refós que 
inclogui la regulació de la matèria sobre jornada i horaris.” 
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I el Ple n’acorda la ratificació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i diputades assistents dels Grups Polítics de Convergència i Unió (11), 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (2), CUP - Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1) i l’abstenció del Grup 
Polític Partit Popular (3), sent el resultat definitiu de 42 vots a favor i 3 abstencions. 

 
1.3.- Dictamen de data 13 de desembre de 2018, pel qual es proposa la ratificació 
de l’Acord de la MGNmc de la Diputació de Barcelona, de data 29 de novembre 
de 2018, subscrit entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i CGT, 
sobre el règim retributiu durant la situació d’incapacitat temporal (nova redacció 
article 32 Acord de Condicions i correlatiu article 45 Conveni Col·lectiu). (Exp. 
núm. 2018/0020107). 
 
“El Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat (RDL 20/2012) regulava, a l’article 9, la 
prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal del personal al servei de les 
administracions públiques inclòs en el règim general de la Seguretat Social. 
 
Aquesta regulació, de caràcter bàsic, permetia a cada administració pública 
l’establiment de complements retributius en concepte de millora de la prestació 
percebuda en les situacions d’incapacitat temporal, tot fixant uns límits en funció de la 
durada de la situació d’incapacitat per contingències comunes i possibilitant que cada 
administració pogués determinar, respecte al seu personal, aquells supòsits que amb 
caràcter excepcional i degudament justificats s’establís un complement fins arribar, 
com a màxim, al cent per cent de les retribucions que es percebessin en cada 
moment, i, alhora deixava sense efecte els acords, pactes i convenis vigents que 
contravinguessin aquesta regulació.  
 
Per Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes (MGNmc) de 24 
d’octubre de 2012, aprovat per Decret núm. 9376/12 de 31 d’octubre i ratificat per 
Acord del Ple de 29 de novembre de 2012, es van fixar els supòsits de millora de la 
prestació econòmica d’incapacitat temporal als que habilitava l’aprovació de l’esmentat 
RDL 20/2012. L’acord setè d’aquest Acord de la MGNmc establia que es suspenien els 
acords i convenis que el contradiguessin i s’hi oposessin, en concret es suspenia, amb 
caràcter temporal, l’aplicació de l’article 32 de l’Acord sobre condicions de treball dels 
funcionaris i de l’article 45 del Conveni col·lectiu del personal laboral fins que no es 
restablissin les circumstàncies legals anteriors al règim jurídic vigent fruït de l’aplicació 
del RDL 20/2012.  
 
La disposició addicional 54 de Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de 
l’Estat per al 2018 estableix, amb caràcter bàsic, un canvi en el règim jurídic aplicable 
a la prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal del personal al servei de 
les administracions públiques, possibilitant que les diferents administracions públiques, 
prèvia negociació, puguin determinar les retribucions a percebre pel seu personal en 
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situació d’incapacitat temporal d’acord amb unes regles que, essencialment, 
estableixen que es podrà establir un complement retributiu des del primer dia 
d’incapacitat temporal que, sumat a la prestació del Règim General de la Seguretat 
Social, arribi fins, com a màxim, al cent per cent de les retribucions fixes que es 
percebien en el mes d’inici de la incapacitat temporal. 
 
Aquesta mateixa disposició addicional també estableix que les diferents 
administracions públiques hauran de regular la forma de justificació de les absències 
per causa de malaltia que no doni lloc a incapacitat temporal (indisposicions). 
 
Finalment la mateixa disposició addicional determina que cada administració pública 
dissenyarà un pla de control de l’absentisme, que haurà de ser objecte de difusió 
pública, per mitjà del respectiu portal de transparència, i que en aquest mateix portal 
s’hauran de publicar les dades d’absentisme, classificats per la seva causa, amb una 
periodicitat semestral com a mínim.    
 
La disposició transitòria 7, de l’esmentada Llei 6/2018 estableix que mentre no es 
determinin per a cada administració pública les retribucions a percebre pel seu 
personal en situació d’incapacitat temporal d’acord amb l’establert en l’esmentada 
disposició addicional. continua sent d’aplicació el que es preveu en l’article 9 del RDL 
20/2012. Per aquesta raó, i partint dels antecedents exposats, la Mesa General de 
Negociació, constituïda a l’efecte, de conformitat amb la previsió continguda a l’acord 
setè de l’Acord de la MGNmc de 24 d’octubre de 2012, ha endegat el corresponent 
procés negociador dut a terme durant l’últim semestre del 2018, per tal de procedir a 
l’actualització en els termes que disposa la legalitat vigent i que es recullen en el 
aquest Acord, dels articles  32 de l’Acord de Condicions de Treball i correlatiu article 
45 del Conveni Col·lectiu, reguladors del règim retributiu durant la situació d’incapacitat 
temporal així com, d’acordar l’aixecament de la suspensió dels referits articles, en els 
següents termes, 

 
“Acord de la Mesa General de Negociació de la Diputació de Barcelona sobre el règim 
retributiu durant la situació d’incapacitat temporal (nova redacció de l’article 32 de 
l’Acord de condicions de treball i correlatiu article 45 del Conveni col·lectiu) 
 
Constituïda la Mesa General de Negociació de la Diputació de Barcelona, amb la 
representació sindical de CCOO, UGT i CGT, de conformitat amb els resultats obtinguts en 
les darreres eleccions sindicals a l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36 del text 
refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, en relació amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1.i) en 
relació amb la g), del citat text refós, ha iniciat la negociació per tal de determinar el règim 
retributiu durant la situació d’incapacitat temporal per al personal al servei de la Diputació de 
Barcelona, nova redacció de l’article 32 de l’Acord de condicions de treball i correlatiu article 
45 del Conveni col·lectiu. 
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Aquesta negociació sobre el règim retributiu durant la situació d’incapacitat temporal ha 
conclòs amb un acord subscrit en data 29 de novembre de 2018, entre la corporació i les 
seccions sindicals de CCOO i CGT. 
 
Les parts amb representació en la Mesa General de Negociació de la Diputació de 
Barcelona han adoptat el següent  
 

ACORD 
 
Primer. Que per a tot el personal funcionari i laboral que presti serveis en la corporació i que 
es trobi inclòs en el Règim General de la Seguretat Social, el complement retributiu a 
percebre des del primer dia en situació d’incapacitat temporal, sumat a la prestació del 
Règim General de Seguretat Social, assoleixi el cent per cent de les seves retribucions 
ordinàries.  
 
Segon. Que per a tot el personal funcionari i laboral que presti serveis en la corporació, 
s’estableix el dret al gaudi de dies d’absència justificada per indisposició, sempre que no 
doni lloc a una situació d’incapacitat temporal, no siguin consecutius i estiguin justificats i 
tinguin com a motiu una malaltia o un accident. 
 
Tindrà la consideració d’absència justificada per indisposició qualsevol observació realitzada 
pel facultatiu del servei públic de salut que indiqui que l’empleat o empleada requereix un 
repòs de 24 hores que li impedeixi acudir al lloc de treball. 
 
Qualsevol altra absència del treball sense justificar donarà lloc a la deducció corresponent 
de les retribucions en la nòmina, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent. 

 
Tercer. Aquest acord serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2019, independentment de 
la data d’inici del procés d’incapacitat temporal.  
 
I per a què així consti, signen el present Acord les organitzacions sindicals de CCOO i CGT, 
a Barcelona, en data 29 de novembre de 2018.” 

 
D’acord amb el que disposa l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de 9 
de juliol de 2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
delegació eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
D’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- RATIFICAR l’acord de la Mesa General de Negociació de la Diputació de 
Barcelona, de 29 de novembre de 2018 entre la corporació i les seccions sindicals de 
CCOO i CGT, sobre el règim retributiu durant la situació d’incapacitat temporal i que a 
continuació es transcriu:  
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“Acord de la Mesa General de Negociació de la Diputació de Barcelona sobre el règim 
retributiu durant la situació d’incapacitat temporal (nova redacció de l’article 32 de 
l’Acord de condicions de treball i correlatiu article 45 del Conveni col·lectiu) 
 
Constituïda la Mesa General de Negociació de la Diputació de Barcelona, amb la 
representació sindical de CCOO, UGT i CGT, de conformitat amb els resultats obtinguts en 
les darreres eleccions sindicals a l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36 del text 
refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, en relació amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1.i) en 
relació amb la g), del citat text refós, ha iniciat la negociació per tal de determinar el règim 
retributiu durant la situació d’incapacitat temporal per al personal al servei de la Diputació de 
Barcelona, nova redacció de l’article 32 de l’Acord de condicions de treball i correlatiu article 
45 del Conveni col·lectiu. 
 
Aquesta negociació sobre el règim retributiu durant la situació d’incapacitat temporal ha 
conclòs amb un acord subscrit en data 29 de novembre de 2018, entre la corporació i les 
seccions sindicals de CCOO i CGT. 
 
Les parts amb representació en la Mesa General de Negociació de la Diputació de 
Barcelona han adoptat el següent  
 

ACORD 
 
Primer. Que per a tot el personal funcionari i laboral que presti serveis en la corporació i que 
es trobi inclòs en el Règim General de la Seguretat Social, el complement retributiu a 
percebre des del primer dia en situació d’incapacitat temporal, sumat a la prestació del 
Règim General de Seguretat Social, assoleixi el cent per cent de les seves retribucions 
ordinàries.  
 
Segon. Que per a tot el personal funcionari i laboral que presti serveis en la corporació, 
s’estableix el dret al gaudi de dies d’absència justificada per indisposició, sempre que no 
doni lloc a una situació d’incapacitat temporal, no siguin consecutius i estiguin justificats i 
tinguin com a motiu una malaltia o un accident. 
 
Tindrà la consideració d’absència justificada per indisposició qualsevol observació realitzada 
pel facultatiu del servei públic de salut que indiqui que l’empleat o empleada requereix un 
repòs de 24 hores que li impedeixi acudir al lloc de treball. 
 
Qualsevol altra absència del treball sense justificar donarà lloc a la deducció corresponent 
de les retribucions en la nòmina, de conformitat amb el que disposa la legislació vigent. 
 
Tercer. Aquest acord serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2019, independentment de 
la data d’inici del procés d’incapacitat temporal.  
 
I per a què així consti, signen el present Acord les organitzacions sindicals de CCOO i CGT, 
a Barcelona, en data 29 de novembre de 2018.” 
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Segon.- DISPOSAR l’efecte de l’acord objecte de ratificació a data 1 de gener de 
2019. 
 
Tercer.- DEIXAR SENSE EFECTE, amb efecte 1 de gener de 2019, l’Acord de la 
Mesa General de Negociació de matèries comunes de 24 d’octubre de 2012, aprovat 
per Decret núm. 9376/12 de 31 d’octubre i ratificat per Acord del Ple de 29 de 
novembre de 2012, relatiu a les millores de la prestació econòmica d'incapacitat 
temporal del personal al servei de Ia Diputació de Barcelona i les seves posteriors 
modificacions aprovades per Acords del Ple núm. 208/13 i 55/16, de 28 de novembre 
de 2013 i 31 de març de 2016, respectivament. 
 
Quart.- DEIXA SENSE EFECTE, amb efecte 1 de gener de 2019, la Circular que 
regula les millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del personal al 
servei de la Diputació de Barcelona, aprovada per Decret 11572/17, a excepció del 
que disposa el segon punt de la Disposició addicional que fa referència a les 
indisposicions parcials per raó de malaltia.” 
 
I el Ple n’acorda la ratificació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i diputades assistents dels Grups Polítics de Convergència i Unió (11), 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), Ciutadans - Partido de la 
Ciudadania (2), CUP - Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1) i l’abstenció del Grup 
Polític Partit Popular (3), sent el resultat definitiu de 42 vots a favor i 3 abstencions. 
 
1.4.- Dictamen de data 13 de desembre de 2018, pel qual es proposa la ratificació 
de l’Acord de la MGNmc de la Diputació de Barcelona, de data 29 de novembre 
de 2018, subscrit entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i CGT, 
sobre la normativa reguladora del complement de productivitat. (Exp. núm. 
2018/0020103). 
 
“L’actual normativa reguladora del complement de productivitat a la Diputació de 
Barcelona deriva de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la 
funció pública (L 30/84) i del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix 
el règim de les retribucions dels funcionaris de l’Administració Local (RD 861/84). En 
aquest sentit, la normativa bàsica de règim local, entre d’altres, la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, de les bases del règim local, estableix a l’art. 93 que les retribucions bàsiques 
dels funcionaris locals tindran la mateixa estructura i idèntica quantia que les 
establertes amb caràcter general per a tota la funció pública, així com que les 
retribucions complementàries tindran l’estructura i criteris de valoració objectiva iguals 
que les de la resta de funcionaris. 
 
Aquesta normativa bàsica establia que la finalitat del complement de productivitat era 
“retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès o iniciativa amb que el 
funcionari desenvolupa el seu treball” (art 23 de la L 30/84 i 5 del RD 861/84). 
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Tenint en compte aquest marc normatiu la Diputació de Barcelona, per Decret de la 
presidència i Acord del Ple, de 29 de gener i 28 de març de 1996, respectivament, 
aprovà la “Normativa reguladora del complement de productivitat per al personal al 
servei de la Diputació de Barcelona” (BOP núm.116 de 14.5.1996), que al seu article 2 
disposa que el complement de productivitat es composa de tres factors: la productivitat 
no variable de caràcter personal, la paga d’assistència i la paga de productivitat. 
 
Posteriorment, la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic va 
derogar, Disposició Derogatòria única, l’article 23 de la L 30/84, així com les altres 
normes del mateix rang o de rang inferior que contradiguin o s’oposin al que disposa 
l’esmentat estatut; tanmateix, la nova regulació sobre règim retributiu continguda en el 
capítol III, títol III, articles 21 a 30, d’acord amb la Disposició Final quarta, punt 2), del 
Text de l’Estatut, no és d’aplicació directa -a excepció de l’article 25.2- sinó que resta 
condicionada a l’aprovació de les lleis de funció pública que es dictin en 
desenvolupament de l’Estatut.  
 
El marc jurídic exposat comporta que hores d’ara, resti transitòriament vigent la 
regulació establerta a la norma bàsica si bé en la seva aplicació cal tenir en compte el 
disposat a nivell de principis per l’Estatut en el sentit de complementar dita regulació i 
a l’espera que es dictin les normes autonòmiques de desenvolupament, en aquest 
sentit, és a destacar que l’Estatut possibilita a les AP a establir el seu model de 
retribucions complementàries vinculat als factors que regula i prioritzant l’avaluació del 
desenvolupament en la determinació d’aquests factors.   
 
L’actual text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel Reial 
decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (TREBEP) determina, a l’article 20, que les 
administracions públiques han d’establir sistemes que permetin l’avaluació de 
l’acompliment dels seus empleats, a l’efecte de mesurar i valorar la conducta 
professional i el rendiment o l’assoliment de resultats i que aquesta avaluació ha de 
tenir els seus efectes, entre d’altres, “a la percepció de les retribucions 
complementàries que preveu l’article 24 d’aquest Estatut”. 
 
La Diputació de Barcelona durant el temps transcorregut entre l’aprovació de la 
normativa inicial a l’any 1996 fins a l’actualitat ha aprovat, en el si de la Mesa General 
de Negociació, diversos acords de modificació de la normativa del complement de 
productivitat el que ha provocat una dispersió normativa convencional de regulació 
d’aquest complement, situació agreujada pel fet que la regulació inicial d’aquest 
complement estigui dividida en 3 factors sotmesos a especificacions i requisits 
diferenciats. 
 
En cap d’aquests acords s’ha establert cap vinculació entre un dels factors del 
complement de productivitat, en concret la paga d’assiduïtat (abans anomenada paga 
d’assistència) i l’avaluació de l’acompliment, tal com estableix la regulació bàsica sobre 
règim retributiu prevista al TREBEP en els temes dalt exposats (article 20.3 en relació 
amb el 24 del TREBEP). 
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En conseqüència, és palesa la necessitat de vincular de manera clara el complement 
de productivitat pel que fa a la productivitat anual, fins ara anomenada paga 
d’assiduïtat, amb l’avaluació de l’acompliment, així com la conveniència d’actualitzar 
d’acord amb la legislació vigent, altres aspectes vinculats al règim de percepció del 
complement tot refonent en un únic text la normativa reguladora del complement de 
productivitat que actualment es troba recollida en diversos acords adoptats amb la 
representació social. 
 
La implementació de mesures per retribuir el desenvolupament professional dels 
empleats públics té com a objectiu millorar el seu rendiment i l’assoliment de resultats. 
En aquest sentit, d’acord amb el sistema d’avaluació de l’acompliment vigent a la 
corporació, els resultats dels qüestionari de l’avaluació del desenvolupament (QAD), 
constaten com les polítiques d’incentius que retribueixen el desenvolupament 
professional dels empleats públics contribueixen a la millora del seu rendiment.   
 
Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 18.Dos, paràgraf cinquè, de la Llei 
6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, i tenint en 
compte que la Diputació de Barcelona durant l’any 2017 va presentar superàvit, prova, 
entre d’altres aspectes, de la bona eficàcia i eficiència en el desenvolupament 
professional dels seus empleats, dins de les adequacions que incorpora aquesta 
proposta de millora de la productivitat, es considera adient, com a mesura 
incentivadora, destinar l’increment del 0,3% addicional de la massa salarial previst en 
aquest article a la productivitat anual en els termes que es determinen a la disposició 
transitòria segona de la nova normativa reguladora del complement de productivitat del 
personal al servei de la Diputació de Barcelona. 
 
Ha estat objecte de negociació, en el sí de la Mesa General de Negociació, en sessions 
dutes a terme durant aquest últim any a l’empara  de la legitimitat atorgada per l’article 
36.3 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial 
decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, en relació amb l’àmbit de negociació recollit a 
l’article 37.1.m), del citat text refós, la negociació a l’efecte de revisar i determinar la 
normativa reguladora del complement de productivitat per al personal al servei de la 
Diputació de Barcelona. Aquest procés negociador ha conclòs amb un acord subscrit 
en data 29 de novembre de 2018, entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO 
i CGT, 
 

“Acord Mesa General de Negociació de la Diputació de Barcelona pel qual es modifica 
la normativa reguladora del complement de productivitat per al personal al servei de 
la Diputació de Barcelona 
 
Constituïda la Mesa General de Negociació (MGN) de la Diputació de Barcelona, amb la 
representació sindical de CCOO, UGT i CGT, de conformitat amb els resultats obtinguts en 
les darreres eleccions sindicals a l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36.3 del text 
refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, en relació amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1.b), del 
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citat text refós, ha iniciat la negociació per tal de determinar la normativa reguladora del 
complement de productivitat per al personal al servei de la Diputació de Barcelona. 
 
Aquesta negociació sobre el complement de productivitat ha conclòs amb un acord subscrit 
en data 29 de novembre de 2018, entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i 
CGT, en els termes que a continuació es transcriuen:  
 
ANTECEDENTS 
 
L’actual normativa del complement de productivitat a la Diputació de Barcelona deriva de la 
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública (en endavant 
L30/84) i del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les 
retribucions dels funcionaris de l’Administració Local (en endavant RD.861/84) 
 
Aquesta normativa establia que la finalitat del complement de productivitat era “retribuir el 
especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el 
funcionario desempeñe su trabajo” (art 23 de la L30/84 i 5 del RD861/84). 
 
Va ser dins d’aquest marc normatiu que la Diputació de Barcelona, per Decret de la 
presidència i Acord del Ple, de 29 de gener i 28 de març de 1996, respectivament, aprovà la 
“Normativa reguladora del complement de productivitat per al personal al servei de la 
Diputació de Barcelona” (BOP num.116 de 14.5.1996), que al seu article 2 disposa que el 
complement de productivitat es composa de tres factors:  
 

1. la productivitat no variable de caràcter personal, regulada a l’article 15 de la normativa 
de desplegament del catàleg de llocs de treball, aprovada pel Ple de la Diputació en 
sessió de 20 de juliol de 1989, 

 
2. la paga d’assistència, actualment anomenada paga d’assiduïtat, d’abonament anual i 

de conformitat amb la regulació que d’ella es faci en l’acord sobre condicions de 
treball, vigent en cada moment, 

 
3. la paga de productivitat regulada al mateix decret abans esmentat. 

 
Posteriorment la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic (en 
endavant L7/2007) i el seu text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre (en endavant TREBEP) van derogar, l’article 23 de la L30/84, així com les altres 
normes del mateix rang o de rang inferior que contradiguin o s’oposin al que disposà 
l’Estatut. 
 
Altrament, la Llei 7/2007 i el TREBEP van determinar, a l’article 20, que les administracions 
públiques han d’establir sistemes que permetin l’avaluació de l’acompliment dels seus 
empleats, a l’efecte de mesurar i valorar la conducta professional i el rendiment o 
l’assoliment de resultats i que aquesta avaluació havia de tenir els seus efectes, entre 
d’altres, “a la percepció de les retribucions complementàries que preveu l’article 24 d’aquest 
Estatut”. 
 
La Diputació de Barcelona durant el temps transcorregut entre l’aprovació de la normativa 
inicial a l’any 1996 fins a l’actualitat ha aprovat, en el si de la Mesa General de Negociació, 
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diversos acords de modificació de la normativa del complement de productivitat el que ha 
provocat una dispersió normativa convencional de regulació d’aquest complement, situació 
agreujada pel fet que la regulació inicial d’aquest complement estigui dividida en 3 factors 
sotmesos a especificacions i requisits diferenciats. 
 
En cap d’aquests acords s’ha establert cap vinculació entre un dels factors del complement 
de productivitat, en concret l’anomenat paga d’assiduïtat i l’avaluació de l’acompliment, tal 
com estableix la normativa bàsica sobre règim retributiu del personal al servei de les 
administracions públiques (article 20.3 en relació amb el 24 del TREBEP). 
 
En conseqüència es palesa la necessitat de vincular de manera clara el factor de 
productivitat anual, anomenat paga d’assiduïtat, amb l’avaluació de l’acompliment, així com 
la conveniència de refondre en un únic text la normativa reguladora del complement de 
productivitat que actualment es troba recollida en diversos acords adoptats amb la 
representació social. 
 
Finalment, s’ha de tenir en compte l’Acord de Ple núm. 7 de 25 de gener de 2018, que 
ratifica l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de 18 de desembre 
de 2017 sobre el reconeixement d’un complement de carrera professional (NT-Nivell de 
Transició) que determina com a un dels requisits per a la seva percepció no haver obtingut 
dues avaluacions del rendiment negatives en el període de meritació d’aquest complement, 
com a circumstància objectiva relacionada directament amb el desenvolupament del lloc de 
treball. 
 

La vinculació d’aquest complement amb l’avaluació del desenvolupament, així com la seva 
naturalesa, el confereix com un factor més del complement de productivitat. 
 

La implementació de mesures per retribuir el desenvolupament professional dels empleats 
públics té com a objectiu millorar el seu rendiment i l’assoliment de resultats.  
 

En aquest sentit, els resultats dels qüestionari de l’avaluació del desenvolupament (QAD), 
constaten com les polítiques d’incentius que retribueixen el desenvolupament professional 
dels empleats públics contribueixen a la millora del seu rendiment. 
 

QADS REALITZATS EN ELS DARRERS 5 ANYS     
ANY 
QAD 

TOTAL 
QADs 

A 
(Adequats) 

SA (Superior a 
l'adequat) 

IA (Inferior a 
l'adequat) 

2012 2994 2632 362 0 
2013 3164 2782 381 1 
2014 3086 2697 388 1 
2015 3068 2670 398 0 
2016 3022 2605 412 5 

 
És per aquest motiu que d’acord amb el que estableix l’article 18.dos paràgraf cinquè, de la 
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, tenint en 
compte que la Diputació de Barcelona durant l’any 2017 va presentar superàvit, prova entre 
d’altres, de la bona eficàcia i eficiència en el desenvolupament professional dels seus 
empleats, que dins de les adequacions que incorpora la present proposta de millora de la 
productivitat, es considera, com a mesura incentivadora, destinar l’increment del 0,3% 
addicional de la massa salarial previst en aquest article a la productivitat anual en els termes 
que es determina a la disposició transitòria segona d’aquesta normativa. 
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És per tot això, que es proposa elevar a la MGNmc l’aprovació de la següent normativa 
reguladora del complement de productivitat. 
 
NORMATIVA REGULADORA DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER AL PERSONAL 
AL SERVEI DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
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. 
 
Aquest complement es composa de dos factors:   
 

 Factor mensual de productivitat. De conformitat amb el que s’estableix al títol primer 
d’aquest acord.  

 

 Factor anual de productivitat. De conformitat amb el que s’estableix al títol segon 
d’aquest acord.  

 
Títol primer.  FACTOR MENSUAL DE PRODUCTIVITAT                                           
 
Article 1. 
 
L'abonament del factor mensual de productivitat es farà efectiu en dotze pagues, sempre 
que la prestació de serveis estigui prevista fins a la finalització de l’any de percepció, en cas 
contrari, es farà efectiva en una sola paga en el decurs del mes de febrer de l’any en curs.  
 
Tenen dret a percebre aquest concepte el personal funcionari de carrera, funcionari interí, 
personal laboral, personal directiu professional en proporció al temps treballat i sempre que 
compleixi la resta de condicions que s’estableixen en aquesta normativa. Resta exclòs el 
personal eventual i el personal laboral amb relació de caràcter especial d’alta direcció. 
 
Article 2 
 
La percepció d’aquest factor 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 s’indica 
en el corresponent Pla d'avaluació. 
 
Article 3 
 
A l’efecte 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 percebran 
aquest factor d’acord amb els criteris establerts a l’article 6 d’aquesta normativa. 
 

Article 4 
 
El període d'avaluació del desenvolupament que es tindrà en compte a l'hora de determinar 
la percepció del factor mensual de productivitat serà el corresponent a l'any natural 
immediatament anterior al que aquesta es fa efectiva. 
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Article 5 
 
L’import per a cada lloc de treball del mòdul del factor mensual de productivitat s’estableix a 
les taules retributives vigents. 
 
Article 6 
 
La quantia anual del factor mensual de productivitat es calcularà d'acord amb la següent 
fórmula: 
 
Q = M * T * A * J 
 
en la qual 
 

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=0,75, si l'avaluació ha estat inferior a l'adequada, amb un valor superior a 15 
punts. 

 A=0,5, si l'avaluació ha estat inferior a l'adequada, amb un valor inferior o igual a 
15 punts. 

 A=0, si durant els dos anys immediatament anteriors a la percepció del factor hi 
hagués hagut de forma consecutiva, és a dir, en cadascun d’ells, una avaluació 
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 no reduïdes = 1 
- per a dedicacions reduïdes = dedicació setmanal de l'empleat/35 h 

 
Article 7 
 
A l’efecte del càlcul del temps de prestació de serveis a què fa referència l'article anterior, es 
descomptaran els següents períodes, referits a dies naturals: 
 

 el de compliment de sancions disciplinàries de suspensió de sou i ocupació per la 
comissió de faltes administratives o laborals, així com els descomptes de retribucions 
per absències sense justificar de jornades senceres; 

 

 les llicències sense sou; en aquest apartat no s'han d'incloure, independentment del 
règim jurídic que tingui l’empleat/ada, les llicències sense sou d'una durada màxima 
de 90 dies naturals, per alguna de les causes següents, degudament acreditades 
- llicència no retribuïda per atendre un fill, filla menor de sis anys incloent els supòsits 

d’acolliment, 
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- llicència no retribuïda per atendre un familiar, en casos de malaltia greu, fins a 
segon grau, 

 

 la incapacitat temporal per malaltia comuna, accident no laboral i pròrroga de la 
incapacitat temporal. No es tindran en compte els 20 primers dies de baixa en situació 
d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna o accident no laboral, ni les 
baixes 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); 

 

 les indisposicions de jornades senceres. No es tindran en compte les dues primeres 
indisposicions; 

 

 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 (no inclou 
la interrupció de la prestació de serveis derivada de l’exercici del dret de vaga). 
Tampoc s’han d’incloure en aquest apartat, independentment del règim jurídic que 
tingui l’empleat/ada, les interrupcions en la prestació de serveis d'una durada màxima 
de 90 dies naturals, per alguna de les causes següents, degudament acreditades 
- excedència per cura de fill,  
- excedència per cura de familiar, 
- excedència per raó de violència de gènere 

 

Article 8 
 

El personal inclòs a l'article 1 que causi baixa de la plantilla de la Diputació de Barcelona, 
percebrà la part del factor mensual de productivitat de l'any anterior no percebuda i la part 
proporcional al temps treballat de l'any en què es produeixi la baixa. 
 

Títol Segon.  FACTOR ANUAL DE PRODUCTIVITAT                                                  
 

Article 9  
 

Tindrà dret a percebre aquest factor el personal funcionari de carrera, el personal funcionari 
amb habilitació de caràcter estatal, el funcionari interí i el personal laboral quan reuneixi el 
requisit de no haver faltat al treball més de 20 dies naturals, o l’equivalència en hores 
referides a absències parcials de la jornada, durant l'any natural immediat anterior al de 
l'abonament, per les causes recollides a l’article 10 així com el determinat a l’apartat g) 
d’aquest mateix article i d’acord amb les especificacions que en aquest article 10 i l’11 es 
descriuen. Resta exclòs el personal eventual, el personal directiu professional i el personal 
laboral amb relació de caràcter especial d’alta direcció. 
 
Article 10  
 

Causes i especificacions que afecten a la generació del dret al factor: 
 

a) Llicències per malaltia. 
a.1. Inclou: 

- Incapacitat temporal ocasionada per malaltia comuna o accident no laboral. Si un 
mateix procés fos determinant per a la percepció del factor durant dos anys 
naturals només es tindrà en compte, a aquest efecte, per a un d’ells.  

- Pròrroga de la incapacitat temporal. 
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a.2. No inclou: 
- Els 20 primers dies de baixa en situació d’incapacitat temporal derivada de 

malaltia comuna o accident no laboral, patits durant l’any de meritament del factor.   
- Les baixes per malalties comunes o accidents no laborals que han estat 

considerades pels supòsits excepcionals, que tot seguit es determinen, i que es 
regulen a l’actual normativa de la 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 

 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. 

 
- Incapacitat temporal ocasionada per accident de treball o malaltia professional 
- Trastorns musculoesquelètics que no derivin d'accident de treball o malaltia 

professional 
 

b)  lndisposicions. No es tindran en compte les dues primeres indisposicions. 
c) Incompliment de la jornada que sigui objecte de sanció disciplinària o de descompte 

proporcional de retribucions. 
Es tindrà en consideració, a l’efecte d'abonament del  fac tor , la data en què es dicti el 
decret pel qual s'imposi la sanció o es disposi el descompte. 

d) Compliment de sancions disciplinàries de suspensió de sou i ocupació per la comissió 
de faltes . 
Es tindran en consideració, a l’efecte de l'abonament del factor, les dates en què es 
compleixi la sanció . 

e) Gaudiment de llicències per assumptes propis, sense retribució, i els seus equivalents pel 
que fa per al personal interí i personal laboral temporal que els hi són d’aplicació. 

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 a altres entitats públiques, etcètera (hi resten exceptuades les circumstàncies 
originades en decisions organitzatives). 
En aquest apartat no s'han d'incloure, independentment del règim jurídic que tingui 
l’empleat/ada, els següents supòsits : 
- permís per maternitat o paternitat; 
- permís preadopció internacional; 
- interrupcions en la prestació de serveis fins a un màxim de 90 dies naturals, per 

alguna de les causes següents, degudament acreditades:  

 llicència no retribuïda per atendre un fill, filla menor de sis anys incloent els supòsits 
d’acolliment, 

 llicència no retribuïda per atendre un familiar, en casos de  malaltia greu, fins a 
segon grau, 

 excedència per cura de fill,  

 excedència per cura de familiar, 

 excedència  per  raó  de  violència  de  gènere,   
- la interrupció de la prestació de serveis derivada de l'exercici del dret de vaga 

 
g) Avaluació del desenvolupament inferior a l’adequada durant l’any anterior a l’abonament 

del factor. 
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Article 11.  
 
Import del factor anual de productivitat i condicions per a l’abonament 
 
L’import a percebre anualment per aquest factor es determinarà a les taules retributives 
vigents i es desglossarà en dos subconceptes d’acord amb el següent detall: 
 
a) El 20 % de l'import → per a  la seva percepció es tindran en compte totes les causes 

descrites a l'article anterior. 
b) El 80 % de l'import → per a la seva percepció es tindran en consideració només les 

causes descrites als epígrafs c), d), e) i  f) de l'article anterior.  
 
Qui, havent superat els 20 dies naturals, no excedeixi els 180 dies anuals, o l'equivalent en 
hores d’absència pels motius inclosos al primer paràgraf de l’apartat a) 1 de l’article 10 
(incapacitat temporal ocasionada per malaltia comuna o accident no laboral i pròrroga de la 
incapacitat temporal), podrà percebre el factor quan concorrin conjuntament les següents 
circumstàncies: 
 
- no superar els 8 dies d’absència, o l'equivalent en hores (referit a absències 

parcials) per causes diferents a incapacitat temporal ocasionada  per malaltia 
comuna o accident no laboral i,  

- haver-la percebut íntegrament durant l'any immediatament anterior, en aplicació dels 
termes assenyalats anteriorment, és a dir, sense ultrapassar els 20 dies naturals 
d’absència, o la seva equivalència en hores referida a absències parcials de la jornada. 

 

Els pagaments es realitzaran en una sola assignació, en la nòmina del mes d'abril, 
referits quant al seu abonament, al període de l'any natural immediat anterior. 
 

El personal que tingui assignada una dedicació reduïda respecte de l’ordinària, per motius 
diferents als derivats de la conciliació familiar, percebrà el factor en quantia proporcional a la 
seva dedicació a 31 de desembre. 
 
El personal integrat a la plantilla d'organismes autònoms dependents de la Diputació o 
d'altres ens consorciats en els quals hi participa, afectats per aquests pactes, que durant el 
període de meritament del factor hagi causat baixa passant a integrar la plantilla de la 
Diputació, rebrà la mateixa consideració als exclusius efectes de percepció del factor anual. 
L'ens o organisme de procedència facilitarà a la Diputació la informació necessària -pel que 
fa a les causes previstes en aquesta regulació corresponent al període en què la persona 
empleada va romandre d'alta a la seva plantilla. 
 
El mateix tractament rebrà el personal de la plantilla de la Diputació que s'integri en la dels 
ens o organismes esmentats. 
 
Al personal que és objecte d’aplicació d’aquest factor en la data de la jubilació se’l reconeix 
el dret a percebre en proporció al temps efectiu treballat l’import equivalent al 70 % de la 
quantia establerta del factor, sempre que en aquest període no hagin estat sancionats. Aquest 
dret també s’estendrà per al personal que extingeixi la seva relació per decés. 
 
Cas que el funcionari o funcionària es trobi en situació de pròrroga de servei actiu, no 
tindrà dret a percebre aquesta quantia. 
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El personal amb dret a la percepció d’aquest factor amb una relació de treball 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 regulació 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. Aquest 75 % es desglossarà també en dos subconceptes 
d’acord amb els percentatges establerts a l’article 11. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Aquest 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 el 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. 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA - Productivitat no variable i complement de 
carrera NT 
 
Tenint en compte la seva naturalesa de complement personal, mantenir el complement de 
productivitat no variable en els termes establerts a  l'article 15 de la normativa de 
desplegament del catàleg de llocs de treball, aprovada pel Ple de la Diputació en sessió del 
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. 
 
Així mateix, mantenir el factor de productivitat de complement de carrera NT, d’acord amb el 
que estableix l’Acord de Ple núm. 7 de 25 de gener de 2018, que ratifica l’acord de la Mesa 
General de Negociació de matèries comunes de 18 de desembre de 2017 sobre el 
reconeixement d’un complement de carrera professional (NT-Nivell de Transició). 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA - Increment addicional del factor anual de 
productivitat per al 2018 per aplicació de l’article 18.dos paràgraf cinquè de la Llei 
6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 
 
L’article 18.dos paràgraf cinquè de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2018, disposa, en relació a les retribucions del personal al servei de les 
administracions públiques, que es podrà autoritzar un increment addicional de fins al 0,3% 
de la massa salarial (en aquelles administracions en situació de superàvit pressupostari en 
l’exercici 2017) per, entre altres mesures, la implementació de plans o projectes de millora 
de la productivitat o la eficiència.  
 
Constatat que la Diputació de Barcelona va complir amb el requisit d’estar en situació de 
superàvit pressupostari durant l’exercici 2017, s’estableix que aquest increment addicional 
es destini a una millora del factor anual de productivitat.  
 
La distribució de la quantia econòmica resultant d’aplicar el percentatge referit als paràgrafs 
anteriors a la massa salarial de l’any 2017, determina que l’import del factor anual de 
productivitat quedi establert per l’any 2018, i successius, en 1.505,65 euros.  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

En aquest sentit es determina que, d’acord amb el que disposa la Resolució de 22 de març 
de 2018, de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, per la que es publica el II Acord 
Govern-Sindicats per a la millora de l’ocupació pública i les condicions de treball, els 
increments salarials destinats a fons addicionals que estableixin les futures Lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat es destinaran a incrementar el factor anual de 
productivitat, de la mateixa manera que s’ha establert per l’any 2018. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA 
 
Queda sense efecte qualsevol altra disposició que en matèria de complement de 
productivitat es contradigui o s’oposi a les disposades en aquest text refós, en concret: 
 
Quant al factor mensual de productivitat: 
  
- Decret de la presidència de 29 de gener de 1996 
- Acord del Ple de 28 de març de 1996 
- Decret de la presidència de 14 de febrer de 1996 
- Decret de la presidència de 20 de març de 1997 
- Acord de la Mesa General de Negociació de les condicions de treball del personal i el 

diàleg social a la Diputació de Barcelona 2004-2007, de 12 de maig de 2005 (Acta nº 2). 
- Decret del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 

Informació de 30 de novembre de 2016 
- Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comuns sobre el personal interí de 

la Diputació de Barcelona, Pla d’Estabilitat, de 6 de juliol de 2016 (acord sisè, punt III) 
 
Quant al factor anual de productivitat - paga d’assiduïtat: 
 
- Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de 

Barcelona de 27 de març de 2015 (acord segon) 
 
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA 
 
Qualsevol referència al factor anual de productivitat s’ha d’entendre referida a l’anterior 
factor d’assiduïtat. 
 
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA 
 
Aquest text refós del complement de productivitat, factor mensual i factor anual, entrarà en 
vigor a partir de l’1 de gener de 2019, tret del que s’estableix a la disposició transitòria 
segona que entrarà en vigor en el moment de l’aprovació del present acord. 
 
I per què així consti, signen el present Acord les organitzacions sindicals de CCOO i CGT, a 
Barcelona, en data 29 de novembre de 2018.”   

 
D’acord amb el que disposa l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de 9 
de juliol de 2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
delegació eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
D’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- RATIFICAR l’Acord de la Mesa General de Negociació de la Diputació de 
Barcelona de 29 de novembre de 2018 entre la corporació i les seccions sindicals de 
CCOO i CGT, sobre la normativa reguladora del complement de productivitat i que a 
continuació es transcriu:  

 
“Acord Mesa General de Negociació de la Diputació de Barcelona pel qual es modifica 
la normativa reguladora del complement de productivitat per al personal al servei de 
la Diputació de Barcelona 
 
Constituïda la Mesa General de Negociació (MGN) de la Diputació de Barcelona, amb la 
representació sindical de CCOO, UGT i CGT, de conformitat amb els resultats obtinguts en 
les darreres eleccions sindicals a l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36.3 del text 
refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, en relació amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1.b), del 
citat text refós, ha iniciat la negociació per tal de determinar la normativa reguladora del 
complement de productivitat per al personal al servei de la Diputació de Barcelona. 
 
Aquesta negociació sobre el complement de productivitat ha conclòs amb un acord subscrit 
en data 29 den novembre de 2018, entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i 
CGT, en els termes que a continuació es transcriuen:  
 
ANTECEDENTS 
 
L’actual normativa del complement de productivitat a la Diputació de Barcelona deriva de la 
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública (en endavant 
L30/84) i del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les 
retribucions dels funcionaris de l’Administració Local (en endavant RD.861/84) 
 
Aquesta normativa establia que la finalitat del complement de productivitat era “retribuir el 
especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el 
funcionario desempeñe su trabajo” (art 23 de la L30/84 i 5 del RD861/84). 
 
Va ser dins d’aquest marc normatiu que la Diputació de Barcelona, per Decret de la 
presidència i Acord del Ple, de 29 de gener i 28 de març de 1996, respectivament, aprovà la 
“Normativa reguladora del complement de productivitat per al personal al servei de la 
Diputació de Barcelona” (BOP num.116 de 14.5.1996), que al seu article 2 disposa que el 
complement de productivitat es composa de tres factors:  
 

1. la productivitat no variable de caràcter personal, regulada a l’article 15 de la normativa 
de desplegament del catàleg de llocs de treball, aprovada pel Ple de la Diputació en 
sessió de 20 de juliol de 1989, 
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2. la paga d’assistència, actualment anomenada paga d’assiduïtat, d’abonament anual i 
de conformitat amb la regulació que d’ella es faci en l’acord sobre condicions de 
treball, vigent en cada moment, 

 
3. la paga de productivitat regulada al mateix decret abans esmentat. 

 
Posteriorment la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic (en 
endavant L7/2007) i el seu text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre (en endavant TREBEP) van derogar, l’article 23 de la L30/84, així com les altres 
normes del mateix rang o de rang inferior que contradiguin o s’oposin al que disposà 
l’Estatut. 
 
Altrament, la Llei 7/2007 i el TREBEP van determinar, a l’article 20, que les administracions 
públiques han d’establir sistemes que permetin l’avaluació de l’acompliment dels seus 
empleats, a l’efecte de mesurar i valorar la conducta professional i el rendiment o 
l’assoliment de resultats i que aquesta avaluació havia de tenir els seus efectes, entre 
d’altres, “a la percepció de les retribucions complementàries que preveu l’article 24 d’aquest 
Estatut”. 
 
La Diputació de Barcelona durant el temps transcorregut entre l’aprovació de la normativa 
inicial a l’any 1996 fins a l’actualitat ha aprovat, en el si de la Mesa General de Negociació, 
diversos acords de modificació de la normativa del complement de productivitat el que ha 
provocat una dispersió normativa convencional de regulació d’aquest complement, situació 
agreujada pel fet que la regulació inicial d’aquest complement estigui dividida en 3 factors 
sotmesos a especificacions i requisits diferenciats. 
 
En cap d’aquests acords s’ha establert cap vinculació entre un dels factors del complement 
de productivitat, en concret l’anomenat paga d’assiduïtat i l’avaluació de l’acompliment, tal 
com estableix la normativa bàsica sobre règim retributiu del personal al servei de les 
administracions públiques (article 20.3 en relació amb el 24 del TREBEP). 
 
En conseqüència es palesa la necessitat de vincular de manera clara el factor de 
productivitat anual, anomenat paga d’assiduïtat, amb l’avaluació de l’acompliment, així com 
la conveniència de refondre en un únic text la normativa reguladora del complement de 
productivitat que actualment es troba recollida en diversos acords adoptats amb la 
representació social. 
 
Finalment, s’ha de tenir en compte l’Acord de Ple núm. 7 de 25 de gener de 2018, que 
ratifica l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de 18 de desembre 
de 2017 sobre el reconeixement d’un complement de carrera professional (NT-Nivell de 
Transició) que determina com a un dels requisits per a la seva percepció no haver obtingut 
dues avaluacions del rendiment negatives en el període de meritació d’aquest complement, 
com a circumstància objectiva relacionada directament amb el desenvolupament del lloc de 
treball. 
 
La vinculació d’aquest complement amb l’avaluació del desenvolupament, així com la seva 
naturalesa, el confereix com un factor més del complement de productivitat. 
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La implementació de mesures per retribuir el desenvolupament professional dels empleats 
públics té com a objectiu millorar el seu rendiment i l’assoliment de resultats.  
 
En aquest sentit, els resultats dels qüestionari de l’avaluació del desenvolupament (QAD), 
constaten com les polítiques d’incentius que retribueixen el desenvolupament professional 
dels empleats públics contribueixen a la millora del seu rendiment. 
 

QADS REALITZATS EN ELS DARRERS 5 ANYS     
ANY 
QAD 

TOTAL 
QADs 

A 
(Adequats) 

SA (Superior a 
l'adequat) 

IA (Inferior a 
l'adequat) 

2012 2994 2632 362 0 
2013 3164 2782 381 1 
2014 3086 2697 388 1 
2015 3068 2670 398 0 
2016 3022 2605 412 5 

 
És per aquest motiu que d’acord amb el que estableix l’article 18.dos paràgraf cinquè, de la 
Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, tenint en 
compte que la Diputació de Barcelona durant l’any 2017 va presentar superàvit, prova entre 
d’altres, de la bona eficàcia i eficiència en el desenvolupament professional dels seus 
empleats, que dins de les adequacions que incorpora la present proposta de millora de la 
productivitat, es considera, com a mesura incentivadora, destinar l’increment del 0,3% 
addicional de la massa salarial previst en aquest article a la productivitat anual en els termes 
que es determina a la disposició transitòria segona d’aquesta normativa. 
 
És per tot això, que es proposa elevar a la MGNmc l’aprovació de la següent normativa 
reguladora del complement de productivitat. 
 
NORMATIVA REGULADORA DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT PER AL PERSONAL 
AL SERVEI DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
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. 
 
Aquest complement es composa de dos factors:   
 

 Factor mensual de productivitat. De conformitat amb el que s’estableix al títol primer 
d’aquest acord.  

 

 Factor anual de productivitat. De conformitat amb el que s’estableix al títol segon 
d’aquest acord.  

 
Títol primer.  FACTOR MENSUAL DE PRODUCTIVITAT                                             
 
Article 1. 
 
L'abonament del factor mensual de productivitat es farà efectiu en dotze pagues, sempre 
que la prestació de serveis estigui prevista fins a la finalització de l’any de percepció, en cas 
contrari, es farà efectiva en una sola paga en el decurs del mes de febrer de l’any en curs.  
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Tenen dret a percebre aquest concepte el personal funcionari de carrera, funcionari interí, 
personal laboral, personal directiu professional en proporció al temps treballat i sempre que 
compleixi la resta de condicions que s’estableixen en aquesta normativa. Resta exclòs el 
personal eventual i el personal laboral amb relació de caràcter especial d’alta direcció. 
 
Article 2 
 
La percepció d’aquest factor 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 s’indica 
en el corresponent Pla d'avaluació. 
 
Article 3 
 
A l’efecte 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 percebran 
aquest factor d’acord amb els criteris establerts a l’article 6 d’aquesta normativa. 
 
Article 4 
 
El període d'avaluació del desenvolupament que es tindrà en compte a l'hora de determinar 
la percepció del factor mensual de productivitat serà el corresponent a l'any natural 
immediatament anterior al que aquesta es fa efectiva. 
 
Article 5 
 
L’import per a cada lloc de treball del mòdul del factor mensual de productivitat s’estableix a 
les taules retributives vigents. 
 
Article 6 
 
La quantia anual del factor mensual de productivitat es calcularà d'acord amb la següent 
fórmula: 
 
Q = M * T * A * J 
 
en la qual 
 

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=0,75, si l'avaluació ha estat inferior a l'adequada, amb un valor superior a 15 
punts. 

 A=0,5, si l'avaluació ha estat inferior a l'adequada, amb un valor inferior o igual a 
15 punts. 
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 A=0, si durant els dos anys immediatament anteriors a la percepció del factor hi 
hagués hagut de forma consecutiva, és a dir, en cadascun d’ells, una avaluació 
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 no reduïdes = 1 
- per a dedicacions reduïdes = dedicació setmanal de l'empleat/35 h 

 
Article 7 
 
A l’efecte del càlcul del temps de prestació de serveis a què fa referència l'article anterior, es 
descomptaran els següents períodes, referits a dies naturals: 
 

 el de compliment de sancions disciplinàries de suspensió de sou i ocupació per la 
comissió de faltes administratives o laborals, així com els descomptes de retribucions per 
absències sense justificar de jornades senceres; 

 

 les llicències sense sou; en aquest apartat no s'han d'incloure, independentment del 
règim jurídic que tingui l’empleat/ada, les llicències sense sou d'una durada màxima de 
90 dies naturals, per alguna de les causes següents, degudament acreditades 
- llicència no retribuïda per atendre un fill, filla menor de sis anys incloent els supòsits 

d’acolliment, 
- llicència no retribuïda per atendre un familiar, en casos de malaltia greu, fins a segon 

grau, 
 

 la incapacitat temporal per malaltia comuna, accident no laboral i pròrroga de la 
incapacitat temporal. No es tindran en compte els 20 primers dies de baixa en situació 
d’incapacitat temporal derivada de malaltia comuna o accident no laboral, ni les baixes 
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); 

 

 les indisposicions de jornades senceres. No es tindran en compte les dues primeres 
indisposicions; 

 

 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 (no inclou la 
interrupció de la prestació de serveis derivada de l’exercici del dret de vaga). Tampoc 
s’han d’incloure en aquest apartat, independentment del règim jurídic que tingui 
l’empleat/ada, les interrupcions en la prestació de serveis d'una durada màxima de 90 
dies naturals, per alguna de les causes següents, degudament acreditades 
- excedència per cura de fill,  
- excedència per cura de familiar, 
- excedència per raó de violència de gènere 
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Article 8 
 

El personal inclòs a l'article 1 que causi baixa de la plantilla de la Diputació de Barcelona, 
percebrà la part del factor mensual de productivitat de l'any anterior no percebuda i la part 
proporcional al temps treballat de l'any en què es produeixi la baixa. 
 

Títol Segon.  FACTOR ANUAL DE PRODUCTIVITAT                                                  
 

Article 9  
 
Tindrà dret a percebre aquest factor el personal funcionari de carrera, el personal funcionari 
amb habilitació de caràcter estatal, el funcionari interí i el personal laboral quan reuneixi el 
requisit de no haver faltat al treball més de 20 dies naturals, o l’equivalència en hores 
referides a absències parcials de la jornada, durant l'any natural immediat anterior al de 
l'abonament, per les causes recollides a l’article 10 així com el determinat a l’apartat g) 
d’aquest mateix article i d’acord amb les especificacions que en aquest article 10 i l’11 es 
descriuen. Resta exclòs el personal eventual, el personal directiu professional i el personal 
laboral amb relació de caràcter especial d’alta direcció. 
 
Article 10  
 
Causes i especificacions que afecten a la generació del dret al factor: 
 
a) Llicències per malaltia. 

a.1. Inclou: 
- Incapacitat temporal ocasionada per malaltia comuna o accident no laboral. Si un 

mateix procés fos determinant per a la percepció del factor durant dos anys naturals 
només es tindrà en compte, a aquest efecte, per a un d’ells.  

- Pròrroga de la incapacitat temporal. 
 

a.2. No inclou: 
- Els 20 primers dies de baixa en situació d’incapacitat temporal derivada de malaltia 

comuna o accident no laboral, patits durant l’any de meritament del factor.   
- Les baixes per malalties comunes o accidents no laborals que han estat considerades 

pels supòsits excepcionals, que tot seguit es determinen, i que es regulen a l’actual 
normativa de la 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 

 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. 

 
- Incapacitat temporal ocasionada per accident de treball o malaltia professional 
- Trastorns musculoesquelètics que no derivin d'accident de treball o malaltia 

professional 
 

b)  lndisposicions. No es tindran en compte les dues primeres indisposicions. 
c) Incompliment de la jornada que sigui objecte de sanció disciplinària o de descompte 

proporcional de retribucions. 
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Es tindrà en consideració, a l’efecte d'abonament del  fac tor , la data en què es dicti el 
decret pel qual s'imposi la sanció o es disposi el descompte. 

d) Compliment de sancions disciplinàries de suspensió de sou i ocupació per la comissió 
de faltes . 
Es tindran en consideració, a l’efecte de l'abonament del factor, les dates en què es 
compleixi la sanció. 

e) Gaudiment de llicències per assumptes propis, sense retribució, i els seus equivalents pel 
que fa per al personal interí i personal laboral temporal que els hi són d’aplicació. 

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 a altres entitats públiques, etcètera (hi resten exceptuades les circumstàncies 
originades en decisions organitzatives). 

 
En aquest apartat no s'han d'incloure, independentment del règim jurídic que tingui 
l’empleat/ada, els següents supòsits : 
- permís per maternitat o paternitat; 
- permís preadopció internacional; 
- interrupcions en la prestació de serveis fins a un màxim de 90 dies naturals, per 

alguna de les causes següents, degudament acreditades:  

 llicència no retribuïda per atendre un fill, filla menor de sis anys incloent els supòsits 
d’acolliment, 

 llicència no retribuïda per atendre un familiar, en casos de  malaltia greu, fins a 
segon grau, 

 excedència per cura de fill,  

 excedència per cura de familiar, 

 excedència  per  raó  de  violència  de  gènere,   
- la interrupció de la prestació de serveis derivada de l'exercici del dret de vaga 

 
g) Avaluació del desenvolupament inferior a l’adequada durant l’any anterior a l’abonament 

del factor. 
 
Article 11.  
 
Import del factor anual de productivitat i condicions per a l’abonament 
 
L’import a percebre anualment per aquest factor es determinarà a les taules retributives 
vigents i es desglossarà en dos subconceptes d’acord amb el següent detall: 
 
a) El 20 % de l'import → per a  la seva percepció es tindran en compte totes les causes 

descrites a l'article anterior. 
b) El 80 % de l'import → per a la seva percepció es tindran en consideració només les 

causes descrites als epígrafs c), d), e) i  f) de l'article anterior.  
 
Qui, havent superat els 20 dies naturals, no excedeixi els 180 dies anuals, o l'equivalent en 
hores d’absència pels motius inclosos al primer paràgraf de l’apartat a) 1 de l’article 10 
(incapacitat temporal  ocasionada  per  malaltia  comuna  o  accident no laboral i pròrroga de 
la incapacitat temporal), podrà percebre el factor quan concorrin conjuntament les següents 
circumstàncies: 
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- no superar els 8 dies d’absència, o l'equivalent en hores (referit a absències 
parcials) per causes diferents a incapacitat temporal ocasionada  per malaltia 
comuna o accident no laboral i,  

- haver-la percebut íntegrament durant l'any immediatament anterior, en aplicació dels 
termes assenyalats anteriorment, és a dir, sense ultrapassar els 20 dies naturals 
d’absència, o la seva equivalència en hores referida a absències parcials de la jornada. 

 
Els pagaments es realitzaran en una sola assignació, en la nòmina del mes d'abril, 
referits quant al seu abonament, al període de l'any natural immediat anterior. 
 
El personal que tingui assignada una dedicació reduïda respecte de l’ordinària, per motius 
diferents als derivats de la conciliació familiar, percebrà el factor en quantia proporcional a la 
seva dedicació a 31 de desembre. 
 
El personal integrat a la plantilla d'organismes autònoms dependents de la Diputació o 
d'altres ens consorciats en els quals hi participa, afectats per aquests pactes, que durant el 
període de meritament del factor hagi causat baixa passant a integrar la plantilla de la 
Diputació, rebrà la mateixa consideració als exclusius efectes de percepció del factor anual. 
L'ens o organisme de procedència facilitarà a la Diputació la informació necessària -pel que 
fa a les causes previstes en aquesta regulació corresponent al període en què la persona 
empleada va romandre d'alta a la seva plantilla. 
 
El mateix tractament rebrà el personal de la plantilla de la Diputació que s'integri en la dels 
ens o organismes esmentats. 
 
Al personal que és objecte d’aplicació d’aquest factor en la data de la jubilació se’l reconeix 
el dret a percebre en proporció al temps efectiu treballat l’import equivalent al 70 % de la 
quantia establerta del factor, sempre que en aquest període no hagin estat sancionats. Aquest 
dret també s’estendrà per al personal que extingeixi la seva relació per decés. 
 
Cas que el funcionari o funcionària es trobi en situació de pròrroga de servei actiu, no 
tindrà dret a percebre aquesta quantia. 
 
El personal amb dret a la percepció d’aquest factor amb una relació de treball 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 regulació 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. Aquest 75 % es desglossarà també en dos subconceptes 
d’acord amb els percentatges establerts a l’article 11. 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Aquest 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 el 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. 
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA - Productivitat no variable i complement de 
carrera NT 
 
Tenint en compte la seva naturalesa de complement personal, mantenir el complement de 
productivitat no variable en els termes establerts a l'article 15 de la normativa de 
desplegament del catàleg de llocs de treball, aprovada pel Ple de la Diputació en sessió del 
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. 
 
Així mateix, mantenir el factor de productivitat de complement de carrera NT, d’acord amb el 
que estableix l’Acord de Ple núm. 7 de 25 de gener de 2018, que ratifica l’acord de la Mesa 
General de Negociació de matèries comunes de 18 de desembre de 2017 sobre el 
reconeixement d’un complement de carrera professional (NT-Nivell de Transició). 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA - Increment addicional del factor anual de 
productivitat per al 2018 per aplicació de l’article 18.dos paràgraf cinquè de la Llei 
6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 
 
L’article 18.dos paràgraf cinquè de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals 
de l’Estat per a l’any 2018, disposa, en relació a les retribucions del personal al servei de les 
administracions públiques, que es podrà autoritzar un increment addicional de fins al 0,3% 
de la massa salarial (en aquelles administracions en situació de superàvit pressupostari en 
l’exercici 2017) per, entre altres mesures, la implementació de plans o projectes de millora 
de la productivitat o la eficiència.  
 
Constatat que la Diputació de Barcelona va complir amb el requisit d’estar en situació de 
superàvit pressupostari durant l’exercici 2017, s’estableix que aquest increment addicional 
es destini a una millora del factor anual de productivitat.  
 
La distribució de la quantia econòmica resultant d’aplicar el percentatge referit als paràgrafs 
anteriors a la massa salarial de l’any 2017, determina que l’import del factor anual de 
productivitat quedi establert per l’any 2018, i successius, en 1.505,65 euros.  
 
En aquest sentit es determina que, d’acord amb el que disposa la Resolució de 22 de març 
de 2018, de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, per la que es publica el II Acord 
Govern-Sindicats per a la millora de l’ocupació pública i les condicions de treball, els 
increments salarials destinats a fons addicionals que estableixin les futures Lleis de 
Pressupostos Generals de l’Estat es destinaran a incrementar el factor anual de 
productivitat, de la mateixa manera que s’ha establert per l’any 2018. 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA 
 
Queda sense efecte qualsevol altra disposició que en matèria de complement de 
productivitat es contradigui o s’oposi a les disposades en aquest text refós, en concret: 
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Quant al factor mensual de productivitat: 
  
- Decret de la presidència de 29 de gener de 1996 
- Acord del Ple de 28 de març de 1996 
- Decret de la presidència de 14 de febrer de 1996 
- Decret de la presidència de 20 de març de 1997 
- Acord de la Mesa General de Negociació de les condicions de treball del personal i el 

diàleg social a la Diputació de Barcelona 2004-2007, de 12 de maig de 2005 (Acta nº 2). 
- Decret del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 

Informació de 30 de novembre de 2016 
- Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comuns sobre el personal interí de 

la Diputació de Barcelona, Pla d’Estabilitat, de 6 de juliol de 2016 (acord sisè, punt III) 
 
Quant al factor anual de productivitat - paga d’assiduïtat: 
 
- Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de 

Barcelona de 27 de març de 2015 (acord segon) 
 
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA 
 
Qualsevol referència al factor anual de productivitat s’ha d’entendre referida a l’anterior 
factor d’assiduïtat. 
 
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA 
 
Aquest text refós del complement de productivitat, factor mensual i factor anual, entrarà en 
vigor a partir de l’1 de gener de 2019, tret del que s’estableix a la disposició transitòria 
segona que entrarà en vigor en el moment de l’aprovació del present acord. 
 
I per què així consti, signen el present Acord les organitzacions sindicals de CCOO i CGT, a 
Barcelona, en data 29 de novembre de 2018.” 

 
Segon.- DISPOSAR l’efecte de l’acord objecte de ratificació a data 1 de gener de 
2019, tret del que estableix la disposició transitòria segona de l’acord que entrarà en 
vigor a partir de l’endemà de la data en què es ratifiqui pel Ple corporatiu.  
 
Tercer.- DEIXAR SENSE EFECTE qualsevol altra disposició que en matèria de 
complement de productivitat es contradigui o s’oposi a la normativa reguladora del 
complement de productivitat de l’acord objecte de ratificació, d’acord amb el que 
disposa la seva disposició derogatòria única.” 
 
I el Ple n’acorda la ratificació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i diputades assistents dels Grups Polítics de Convergència i Unió (11), 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (2), CUP - Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1) i l’abstenció del Grup 
Polític Partit Popular (3), sent el resultat definitiu de 42 vots a favor i 3 abstencions. 
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1.5.- Dictamen de data 13 de desembre de 2018, pel qual es proposa la ratificació 
de l’Acord de la MGNmc de la Diputació de Barcelona, de data 29 de novembre 
de 2018, subscrit entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i CGT, 
sobre complementació del sistema de millores socials de la Diputació de 
Barcelona. (Exp. núm. 2018/0020104).  
 
“La Mesa General de Negociació de matèries comunes (MGNmc) de la Diputació de 
Barcelona, constituïda de conformitat amb els resultats obtinguts en les darreres 
eleccions sindicals a l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36.3, del text refós 
de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, (en endavant TREBEP), en relació amb l’àmbit de negociació 
recollit a l’article 37.1.i), del citat text, endegà procés de negociació per tal de cercar 
una solució consensuada que tractés de respectar al màxim els drets del personal al 
servei de la corporació i que alhora, s’adeqüés a les indicacions contingudes a 
l’Informe 11/2017 de la Sindicatura de Comptes, registrat d’entrada en el Registre 
General de la Diputació de Barcelona en data 31 de juliol de 2017. Aquest informe de 
la Sindicatura qüestiona, pel que fa a les despeses de personal de la corporació, entre 
d’altres el sistema de premis per anys de servei regulat a l’article 30, de l’Acord sobre 
condicions de treball i correlatiu article 43, del Conveni col·lectiu vigents.  
 
En aquest context, i als efectes exposats, les parts legitimades mitjançant el present 
procés negociador, han acordat complementar el vigent sistema de millores socials de 
la corporació, i que ha estat fruit dels acords assolits en aquesta matèria per la Mesa 
General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb l’habilitació recollida a l’article 37, apartat 1, i), del TREBEP.  
 
La regulació del sistema de millores socials de la corporació, s’hi conté en l’actualitat, 
en l’Acord adoptat pel Ple corporatiu en sessió ordinària de data 9 d’octubre de 2017, 
que ratificà l’Acord de MGNmc de 12 de juliol de 2017, sobre adequació del text de les 
especificacions del sistema de millores socials de la Diputació de Barcelona. 
 

Als referits efectes i a l’empara dels antecedents exposats, Constituïda la Mesa 
General de Negociació de matèries comunes (MGNmc) de la Diputació de Barcelona, 
amb la representació sindical de CCOO, UGT i CGT, de conformitat amb els resultats 
obtinguts en les darreres eleccions sindicals a l’empara de la legitimitat atorgada per 
l’article 36.3 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per 
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, (en endavant TREBEP), en relació amb 
l’àmbit de negociació recollit a l’article 37, apartat 1, lletra i), s’ha arribat a l’adopció de 
l’Acord que a continuació es transcriu, subscrit entre la corporació i les organitzacions 
sindicals de CCOO i CGT,  
 

“ACORD 
 
La Mesa General de Negociació de matèries comunes (MGNmc) de la Diputació de 
Barcelona, constituïda de conformitat amb els resultats obtinguts en les darreres eleccions 
sindicals a l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36.3, del text refós de la Llei de 
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l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
(en endavant TREBEP), en relació amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1.i), del 
citat text, endegà procés de negociació per tal de cercar una solució consensuada que 
tractés de respectar al màxim els drets del personal al servei de la corporació i que alhora, 
s’adeqüés a les indicacions contingudes a l’Informe 11/2017 de la Sindicatura de Comptes, 
registrat d’entrada en el Registre General de la Diputació de Barcelona en data 31 de juliol 
de 2017. Aquest informe de la Sindicatura qüestiona, pel que fa a les despeses de personal 
de la corporació, entre d’altres el sistema de premis per anys de servei regulat a l’article 30, 
de l’Acord sobre condicions de treball i correlatiu article 43, del Conveni col·lectiu vigents.  
 
En aquest context, i als efectes exposats, les parts legitimades mitjançant el present procés 
negociador, han acordat complementar el vigent sistema de millores socials de la 
corporació, i que ha estat fruit dels acords assolits en aquesta matèria per la Mesa General 
de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’habilitació 
recollida a l’article 37, apartat 1, i), del TREBEP.  
 
La regulació del sistema de millores socials de la corporació, s’hi conté en l’actualitat, en 
l’Acord adoptat pel Ple corporatiu en sessió ordinària de data 9 d’octubre de 2017, que 
ratificà l’Acord de MGNmc de 12 de juliol de 2017, sobre adequació del text de les 
especificacions del sistema de millores socials de la Diputació de Barcelona. 

 
Objecte 
 
Aquesta millora s’insereix en el sistema de millores socials vigent a la corporació i té per 
objecte ajudar als empleats i empleades de la Diputació de Barcelona a fer front a les 
despeses que com a conseqüència de l’increment de les càrregues familiars, resultat de 
l’actual conjuntura econòmica i social així com de l’increment de les despeses 
sociosanitàries i de mobilitat es produeixen en arribar a determinada edat, que les parts 
negociadores situen a partir del compliment dels 50 anys d’edat. 
 
En aquest sentit, la corporació complementarà el vigent sistema de millores socials aprovat 
per Acord de 27 de març de 2015 i ratificat per Acord de Ple de data 30 d’abril de 2015, 
afegint el factor edat en els termes que s’hi recullen en el present acord. A tal efecte, es 
dotarà una única partida pressupostària destinada a atendre aquesta millora de caire social. 
Aquesta dotació pressupostaria serà actualitzada anualment i s’incrementarà, com a mínim, en 
el mateix percentatge que estableixi la LPGE anual. 
 
Àmbit d’aplicació: 
 
Tindrà dret a percebre aquesta millora el personal funcionari de carrera, el personal 
funcionari amb habilitació de caràcter nacional, el personal funcionari interí i el personal 
laboral sempre que reuneixin els requisits establerts en aquesta normativa. 
 
Resta exclòs el personal eventual, el personal directiu professional i el personal laboral 
amb relació de caràcter especial d’alta direcció.  
 
Franges d’edat i Imports  
 
De 50 a 54 anys edat      510 €     
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De 55 a 59 anys edat   1.050 € 
De 60 anys fins jubilació forçosa  1.550 € 
  
Els imports podran ser actualitzats anualment de conformitat amb el que acordi la Mesa 
General de Negociació, tenint en compte, entre d’altres factors, el nombre de beneficiaris i la 
consignació pressupostaria en els termes exposats en l’apartat primer. Els acords adoptats 
per la Mesa hauran de respectar el que, quant a millores socials, s’estableixi en cada 
moment per la legislació que resulti d’aplicació. 

  
Requisits 
 
Tenir una edat igual o superior a 50 anys durant l’any natural immediatament anterior al que 
la millora es fa efectiva. 
 
Acreditar com a mínim 250 dies d’alta a la Diputació de Barcelona durant l’any natural 
immediatament anterior al que la millora es fa efectiva. Als empleats i empleades que durant 
el dit any natural immediatament anterior causin baixa per jubilació no se’ls exigirà un mínim 
de dies d’alta. 
 
Els empleats que haguessin percebut la millora corresponent a 25, 30, 35 anys de prestació 
de serveis, no tindran dret a percebre la millora regulada en aquest Acord prevista per a les 
franges corresponents a 50 a 54 anys d’edat, de 55 a 60 anys d’edat i més de 60 anys 
d’edat, respectivament. 
 
Acreditació 
 
La percepció de la millora regulada en aquest Acord està condicionada a l’acreditació de les 
despeses que la justifiquen. Una mateixa despesa només generarà dret a la percepció d’una 
única millora. 
 
En aquest sentit, es requerirà la corresponent justificació, que s’acreditarà mitjançant la 
presentació dels comprovants de pagament de la despesa de caire cultural, sanitària, 
esportiva i/o amb motiu de conciliació, efectuada per l’empleat o empleada sol·licitant. La 
millora social es farà efectiva a any natural vençut, respecte de les despeses realitzades en 
el període establert entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any immediatament anterior a 
l’any d’abonament.  
 
La documentació acreditativa de la despesa efectuada corresponent al període de 
meritament es podrà presentar, fins al 31 de desembre de l'any anterior a l’abonament, 
sense perjudici del període transitori establert en la DT única del present Acord.    
 
Pagament 
 
El pagament és previst que s'efectuï en la nòmina del mes de maig, sense perjudici del 
període transitori establert en la DT única del present Acord.   
 
Els empleats que es jubilin voluntàriament tindran dret a continuar percebent aquesta 
millora, sempre que quedi acreditada en els termes dalt exposats, fins l’any de compliment 
de l’edat legal de jubilació forçosa. 
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Entrada en vigor 
 
Aquest Acord entrarà en vigor una vegada aprovat pel Ple de la Diputació.  
 
S’insta a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans per a que confeccioni una refosa en 
un text únic de les millores socials vigents en la Diputació de Barcelona. 
 
Vigència del present Acord 
 
Aquest Acord resulta incompatible amb la regulació referida a la millora social dels premis 
per anys de servei prevista a l’article 30 de l’Acord de Condicions de Treball, i correlatiu 
article 43 del Conveni Col·lectiu, per tant, mentre es mantingui vigent no seran d’aplicació 
els referits articles i només es podrà sol·licitar la percepció de la millora prevista en el 
present Acord. L’Acord no modifica el redactat d’aquests articles.  
 
El present Acord restarà vigent fins que desapareguin les circumstàncies que han 
determinat l’afectació de la regulació continguda als referits articles l’article 30 i 43. La Mesa 
General de Negociació resoldrà per acord de les parts, en el seu cas i quan desapareguin 
aquelles circumstàncies l’aplicació, de nou, dels articles 30 i 43, de l’Acord i Conveni.   
 
Disposició transitòria única 
 
Pel que fa a la millora corresponent al 2018, els requisits i període de meritament de 
despesa serà el comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017.  

 
Per a l’any 2018, l’import pressupostat és de 1.179.713,81 €. 
 
Pel que fa a la millora corresponent al 2019, els requisits i període de meritament de 
despesa serà el comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018.  
 
No obstant, s’estableix excepcionalment com a període de presentació de la documentació 
acreditativa de la despesa corresponent, el comprés entre la data de signatura del present 
Acord i el 28 de febrer de 2019. 

 
Les parts es comprometen a que la quantia corresponent a aquesta millora pugui ser 
abonada excepcionalment durant el primer semestre del 2019.  
 
I per què així consti, signen el present Acord les organitzacions sindicals de CCOO i CGT, a 
Barcelona, en data 29 de novembre de 2018.” 

 
En conseqüència, d’acord amb els motius exposats i amb la normativa aplicable, el 
diputat delegat, a proposta de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, eleva al 
Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis 
Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. RATIFICAR l’Acord assolit el passat 29 de novembre de 2018, en el si de la 
Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, entre 
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la corporació i les organitzacions sindicals, de CCOO i CGT, relatiu a la 
complementació del sistema de millores socials, en els termes següents: 

 
“ACORD 

 
La Mesa General de Negociació de matèries comunes (MGNmc) de la Diputació de 
Barcelona, constituïda de conformitat amb els resultats obtinguts en les darreres eleccions 
sindicals a l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36.3, del text refós de la Llei de 
l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
(en endavant TREBEP), en relació amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1.i), del 
citat text, endegà procés de negociació per tal de cercar una solució consensuada que 
tractés de respectar al màxim els drets del personal al servei de la corporació i que alhora, 
s’adeqüés a les indicacions contingudes a l’Informe 11/2017 de la Sindicatura de Comptes, 
registrat d’entrada en el Registre General de la Diputació de Barcelona en data 31 de juliol 
de 2017. Aquest informe de la Sindicatura qüestiona, pel que fa a les despeses de personal 
de la corporació, entre d’altres el sistema de premis per anys de servei regulat a l’article 30, 
de l’Acord sobre condicions de treball i correlatiu article 43, del Conveni col·lectiu vigents.  
 
En aquest context, i als efectes exposats, les parts legitimades mitjançant el present procés 
negociador, han acordat complementar el vigent sistema de millores socials de la 
corporació, i que ha estat fruit dels acords assolits en aquesta matèria per la Mesa General 
de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’habilitació 
recollida a l’article 37, apartat 1, i), del TREBEP.  
 
La regulació del sistema de millores socials de la corporació, s’hi conté en l’actualitat, en 
l’Acord adoptat pel Ple corporatiu en sessió ordinària de data 9 d’octubre de 2017, que 
ratificà l’Acord de MGNmc de 12 de juliol de 2017, sobre adequació del text de les 
especificacions del sistema de millores socials de la Diputació de Barcelona. 

 
Objecte 
 
Aquesta millora s’insereix en el sistema de millores socials vigent a la corporació i té per 
objecte ajudar als empleats i empleades de la Diputació de Barcelona a fer front a les 
despeses que com a conseqüència de l’increment de les càrregues familiars, resultat de 
l’actual conjuntura econòmica i social així com de l’increment de les despeses 
sociosanitàries i de mobilitat es produeixen en arribar a determinada edat, que les parts 
negociadores situen a partir del compliment dels 50 anys d’edat. 
 

En aquest sentit, la corporació complementarà el vigent sistema de millores socials aprovat 
per Acord de 27 de març de 2015 i ratificat per Acord de Ple de data 30 d’abril de 2015, 
afegint el factor edat en els termes que s’hi recullen en el present acord. A tal efecte, es 
dotarà una única partida pressupostària destinada a atendre aquesta millora de caire social. 
Aquesta dotació pressupostaria serà actualitzada anualment i s’incrementarà, com a mínim, en 
el mateix percentatge que estableixi la LPGE anual. 
 

Àmbit d’aplicació: 
 

Tindrà dret a percebre aquesta millora el personal funcionari de carrera, el personal 
funcionari amb habilitació de caràcter nacional, el personal funcionari interí i el personal 
laboral sempre que reuneixin els requisits establerts en aquesta normativa. 
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Resta exclòs el personal eventual, el personal directiu professional i el personal laboral 
amb relació de caràcter especial d’alta direcció.  

 
Franges d’edat i Imports  
 
De 50 a 54 anys edat      510 €     
De 55 a 59 anys edat   1.050 € 
De 60 anys fins jubilació forçosa  1.550 € 
  
Els imports podran ser actualitzats anualment de conformitat amb el que acordi la Mesa 
General de Negociació, tenint en compte, entre d’altres factors, el nombre de beneficiaris i la 
consignació pressupostaria en els termes exposats en l’apartat primer. Els acords adoptats 
per la Mesa hauran de respectar el que, quant a millores socials, s’estableixi en cada 
moment per la legislació que resulti d’aplicació. 
  
Requisits 
 
Tenir una edat igual o superior a 50 anys durant l’any natural immediatament anterior al que 
la millora es fa efectiva. 
 
Acreditar com a mínim 250 dies d’alta a la Diputació de Barcelona durant l’any natural 
immediatament anterior al que la millora es fa efectiva. Als empleats i empleades que durant 
el dit any natural immediatament anterior causin baixa per jubilació no se’ls exigirà un mínim 
de dies d’alta. 
 
Els empleats que haguessin percebut la millora corresponent a 25, 30, 35 anys de prestació 
de serveis, no tindran dret a percebre la millora regulada en aquest Acord prevista per a les 
franges corresponents a 50 a 54 anys d’edat, de 55 a 60 anys d’edat i més de 60 anys 
d’edat, respectivament. 
 
Acreditació 
 
La percepció de la millora regulada en aquest Acord està condicionada a l’acreditació de les 
despeses que la justifiquen. Una mateixa despesa només generarà dret a la percepció d’una 
única millora. 
 
En aquest sentit, es requerirà la corresponent justificació, que s’acreditarà mitjançant la 
presentació dels comprovants de pagament de la despesa de caire cultural, sanitària, 
esportiva i/o amb motiu de conciliació, efectuada per l’empleat o empleada sol·licitant. La 
millora social es farà efectiva a any natural vençut, respecte de les despeses realitzades en 
el període establert entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any immediatament anterior a 
l’any d’abonament.  
 
La documentació acreditativa de la despesa efectuada corresponent al període de 
meritament es podrà presentar, fins al 31 de desembre de l'any anterior a l’abonament, 
sense perjudici del període transitori establert en la DT única del present Acord.    
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Pagament 
 
El pagament és previst que s'efectuï en la nòmina del mes de maig, sense perjudici del 
període transitori establert en la DT única del present Acord.   
 
Els empleats que es jubilin voluntàriament tindran dret a continuar percebent aquesta 
millora, sempre que quedi acreditada en els termes dalt exposats, fins l’any de compliment 
de l’edat legal de jubilació forçosa. 
 
Entrada en vigor 
 
Aquest Acord entrarà en vigor una vegada aprovat pel Ple de la Diputació.  
 
S’insta a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans per a que confeccioni una refosa en 
un text únic de les millores socials vigents en la Diputació de Barcelona. 

 
Vigència del present Acord 
 
Aquest Acord resulta incompatible amb la regulació referida a la millora social dels premis 
per anys de servei prevista a l’article 30 de l’Acord de Condicions de Treball, i correlatiu 
article 43 del Conveni Col·lectiu, per tant, mentre es mantingui vigent no seran d’aplicació 
els referits articles i només es podrà sol·licitar la percepció de la millora prevista en el 
present Acord. L’Acord no modifica el redactat d’aquests articles.  
 
El present Acord restarà vigent fins que desapareguin les circumstàncies que han 
determinat l’afectació de la regulació continguda als referits articles l’article 30 i 43. La Mesa 
General de Negociació resoldrà per acord de les parts, en el seu cas i quan desapareguin 
aquelles circumstàncies l’aplicació, de nou, dels articles 30 i 43, de l’Acord i Conveni.   
 
Disposició transitòria única 
 
Pel que fa a la millora corresponent al 2018, els requisits i període de meritament de 
despesa serà el comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017.  

 
Per a l’any 2018, l’import pressupostat és de 1.179.713,81 €. 
 
Pel que fa a la millora corresponent al 2019, els requisits i període de meritament de 
despesa serà el comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018.  
 
No obstant, s’estableix excepcionalment com a període de presentació de la documentació 
acreditativa de la despesa corresponent, el comprés entre la data de signatura del present 
Acord i el 28 de febrer de 2019. 
 
Les parts es comprometen a que la quantia corresponent a aquesta millora pugui ser 
abonada excepcionalment durant el primer semestre del 2019.  
 
I per què així consti, signen el present Acord les organitzacions sindicals de CCOO i CGT, a 
Barcelona, en data 29 de novembre de 2018.” 
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Segon. DISPOSAR que l’acord precedent 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, tot tenint en compte les 
peculiaritats i singularitats de cada ens, així com al personal laboral dels referits ens i 
organismes, sempre que estiguin adherits al conveni col·lectiu del personal laboral 
d’aquesta corporació. Aquests ens i organismes hauran de fer efectiu, des de les 
seves aplicacions pressupostàries, l’abonament de les quantitats individuals que 
resultin de l’aplicació del present Acord.” 
 
S’incorporen a la sessió els diputats senyors Lopez (Cs) i Sàmper (CiU). 
 
El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es troba 
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018122001?ts=193 
HASH del video:”1TakE2JdgPJIjg1K84ZOcRfIa6q0mXPk96G7F3gqWB8=" 

 
Finalitzat el debat, per part del president s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda la ratificació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i diputades assistents dels Grups Polítics de Convergència i Unió (12), 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Entesa (5), CUP - Poble 
Actiu (3) i el diputat no adscrit (1), el vot en contra dels Grup Polític Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10) i l’abstenció dels Grups Polítics        
Partit Popular (3) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), sent el resultat definitiu de 
31 vots a favor, 10 vots en contra i 6 abstencions. 
 
1.6.- Dictamen de data 13 de desembre de 2018, pel qual es proposa la ratificació 
de l’Acord de la Comissió Negociadora, subscrit en data 13 de novembre de 
2018, entre l’Institut del Teatre i les seccions sindicals UGT i CCOO, sobre la 
suspensió de les convocatòries i el reconeixement del dret a la percepció del 
complement de carrera (NT-nivell de transició) per al personal docent i de suport 
a la docència de l’Institut del Teatre. (Exp. núm. 2018/0020105) 
 
“La Junta de Govern de l’Institut del Teatre ha adoptat diversos acords, en sessió 
extraordinària de 27 de novembre de 2018, mitjançant els quals informa favorablement 
i eleva al Ple, la proposta de ratificació de l’Acord de la Comissió Negociadora, subscrit 
en data 13 de novembre de 2018, entre l’Institut del Teatre i les seccions sindicals 
UGT i CCOO, sobre la suspensió de les convocatòries i el reconeixement del dret a la 
percepció del complement de carrera (NT-nivell de transició) per al personal docent i 
de suport a la docència de l’Institut del Teatre.  
 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018122001?ts=193
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La carrera professional del personal docent i del personal de suport a la docència de 
l’Institut del Teatre es varen aprovar per decrets de la Presidència de l’Institut del 
Teatre de 28 de setembre de 2007 i 1 de desembre de 2010 respectivament. El model 
de la carrera del personal docent va ser modificat per decrets de la Presidència de 
l’organisme de dates 30 de desembre de 2011 i 28 de novembre de 2014 i el model de 
carrera del personal de suport a la docència per decrets de data 11 de juliol de 2011 i 
28 de novembre de 2014.  
 
La darrera convocatòria de carrera professional per assolir el canvi de nivell de 
desenvolupament professional o d’itinerari del personal docent i de suport a la 
docència de l’Institut del Teatre va ser la corresponent a l’any 2010.  
 
L’any 2017, l’Institut del Teatre va iniciar la revisió del seu actual model de carrera 
professional per al personal docent i de suport a la docència atenent als nous 
requeriments dels ensenyaments artístics i que actualment està en fase de debat.  
 
En virtut de tot això, en data 13 de novembre de 2018, es va constituir la Comissió 
Negociadora de l’Institut del Teatre, amb la representació sindical UGT i CCOO, i 
d’acord amb allò establert en els articles 87 i 88 del Reial Decret legislatiu 2/2015, de 
23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i dins 
del termini previst a l’article 89 de la citada norma, per al reconeixement d’un 
complement de carrera professional (NT-Nivell de Transició) al personal docent i de 
suport a la docència de l’Institut del Teatre, comissió que va adoptar un acord en 
aquesta data pel qual acorden la comissió tècnica per elaborar un nou model de 
carrera professional de docents i de suport a la docència de l’Institut del Teatre, 
suspendre les convocatòries de carrera professional del personal docent i de suport a 
la docència de l’Institut del Teatre des de la convocatòria 2011 fins a la convocatòria 
2015, i reconèixer un complement de carrera professional (NT-nivell de transició) al 
personal docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre.  
 
L’article 44.2, apartat f), del vigent Reglament orgànic de la Diputació, aprovat per 
Acord plenari de data 30 de gener de 2003 (BOP núm.42, de 18.2.2003), sobre 
coordinació dels organismes públics, estableix la competència del Ple per a l’adopció 
dels acords d’aprovació, que en relació amb els organismes d’ella dependents, facin 
referència a la dels acords i conveni col·lectius.  
 
Amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de la corporació, és preceptiu l’informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans.  
 
En ús de les competències atribuïdes a l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2016, 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. 3048/16, de 
data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016), aquesta presidència 
sotmet a la consideració del Ple corporatiu, prèvia proposta de la Junta de Govern de 
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l’Institut del Teatre i informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, 
Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents:  
 

A C O R D S 
 
Primer.- RATIFICAR l’Acord de la Comissió Negociadora, subscrit en data 13 de 
novembre de 2018, entre l’Institut del Teatre i les seccions sindicals UGT i CCOO, 
sobre la suspensió de les convocatòries i el reconeixement del dret a la percepció del 
complement de carrera (NT-nivell de transició) per al personal docent i de suport a la 
docència de l’Institut del Teatre, posteriorment informat favorablement el 27 de 
novembre de 2018 per acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre, el qual es 
transcriu a continuació en la seva integritat:   

 
“L’any 2001, la Diputació de Barcelona va implantar un sistema de carrera única per al seu 
personal propi funcionari de carrera i laboral fix, així com l’adscrit a organismes autònoms i 
consocis que en depenen, entre els quals s’hi troba l’Organisme Autònom Institut del Teatre. 
 
L’Institut del Teatre es caracteritza per la particular idiosincràsia dels ensenyaments artístics 
que imparteix i, per tant, del seu personal, especialment del personal docent i de suport a la 
docència, per tant, va considerar apropiat dotar-se d’un instrument propi de carrera per al 
personal docent i de suport a la docència. 
 
En conseqüència, per decret de la Presidència de l’Institut del Teatre, de data 28 de 
setembre de 2007, es va aprovar el model de Carrera Professional per al personal docent 
de l’Institut del Teatre (CPD). 
 
Així mateix, per decret de la Presidència Delegada de l’Organisme, de data 1 de desembre 
de 2010, es va aprovar el model de Carrera Professional per al personal de suport a la 
docència de l’Institut del Teatre (CPI). 
 
Posteriorment, a la vista de l’experiència acumulada en la gestió de les primeres 
convocatòries, amb l’objectiu d’actualitzar diferents procediments i instruments per tal de fer 
el procediment més àgil i eficient, aquests models van ser modificats d’acord amb el pactat 
entre la Gerència i la Representació Sindical de l’Institut del Teatre. En concret, el model 
docent va ser modificat per decret de la Presidència de l’Institut del Teatre de data 30 de 
desembre de 2011 i 28 de novembre de 2014, i el model de suport a la docència per decret 
de data 11 de juliol de 2011 i 28 de novembre de 2014.  
 
La darrera convocatòria de Carrera Professional per assolir el canvi de nivell de 
desenvolupament professional o d’itinerari del personal docent i de suport a la docència de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre va ser la de l’any 2010.  
 
D’altra banda, en data 22 de juny de 2017 la Diputació de Barcelona va crear una Comissió 
Tècnica de Carrera Professional amb l’objectiu de crear un nou model de carrera 
professional que incentivi els empleats més compromesos i implicats en la prestació dels 
serveis públics.  
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Atenent a  aquesta circumstància, per acord del Ple la Diputació de Barcelona celebrat en 
data 25 de gener de 2018 es va aprovar el reconeixement del dret a la percepció d’un 
complement de carrera “NT” que va servir d’enllaç entre el model de carrera actual i el nou 
model de carrera professional que està essent objecte de discussió en el sí de la Comissió 
Tècnica. Aquesta transició ha donat cobertura al període existent entre l’1 de gener de 2010 
i el 31 de desembre de 2015. Aquest període s’ha pres de referència que l’última 
convocatòria de carrera professional aprovada fou la de CP-2010, i l’últim període meritat ho 
fou fins el 31 de desembre de 2009. 
 
L’any 2017, l’Institut del Teatre també va iniciar la revisió del seu actual model de carrera 
professional per al personal docent i de suport a la docència atenent als nous requeriments 
dels ensenyaments artístics i que actualment està en fase de debat.  
 
A la vista d’aquest escenari, la representació dels treballadors de l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre (UGT i CCOO) ha sol·licitat suspendre les convocatòries de Carrera 
Professional per al personal docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre i 
l’establiment d’un complement equiparable a l’implantat a la Diputació de Barcelona per al 
personal docent i de suport a la docència al·legant una situació similar a la Diputació de 
Barcelona i per no crear un greuge comparatiu per al col·lectiu vinculat a la docència. A 
més, consideren que el nou model de carrera professional que s’implanti a la Diputació de 
Barcelona podria afectar al model propi de l’Institut del Teatre i, per tant, són partidaris 
d’esperar la confirmació de la trajectòria de la corporació en aquest instrument de recursos 
humans.  
 
El complement sol·licitat tindrà per objecte el reconeixement de la conducta professional del 
personal docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre, de conformitat amb el que 
preveu l’article 20, apartats primer i tercer, del TREBEP. 
 
En virtut de tot això, en data 13 de novembre de 2018, es va constituir la Comissió 
Negociadora de l’Institut del Teatre, amb la representació sindical UGT i CCOO, i d’acord 
amb allò establert en els articles 87 i 88 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i dins del termini previst 
a l’article 89 de la citada norma, per al reconeixement d’un complement de carrera 
professional (NT-Nivell de Transició) al personal docent i de suport a la docència de l’Institut 
del Teatre. 
 
Aquesta comissió negociadora està composada d’acord amb els criteris de proporcionalitat 
a la seva representativitat en l’Institut del Teatre. 
 
Vist que el reconeixement de la percepció del complement de carrera (NT-nivell de transició) 
per al personal docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre comporta unes 
obligacions econòmiques estimatives per import de 83.582,15€ que s’imputaran al Capítol I 
del vigent pressupost de l’Institut del Teatre (any 2018).  
 
Vist que s’ha constatat la disposició de crèdit al pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 
2018 per fer front a la despesa derivada del reconeixement del dret a la percepció del 
complement de carrera (NT-nivell de transició) per al personal docent i de suport a la 
docència de l’Institut del Teatre. 
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Un cop que s’ha dut a terme el procés negociador en el sí de la Comissió Negociadora de 
l’Institut del Teatre, entre la representació de l’Organisme i les seccions sindicals UGT i 
CCOO en data 13 de novembre de 2018, s’ha arribat a l’Acord que es transcriu a 
continuació: 
 
“ACTA DE LA REUNIÓ CONSTITUTIVA DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA QUE TÉ 
PER OBJECTE LA PROPOSTA D’ACORD DEL RECONEIXEMENT D’UN COMPLEMENT 
DE CARRERA PROFESSIONAL (NT-NIVELL DE TRANSICIÓ) AL PERSONAL DOCENT I 
DE SUPORT A LA DOCÈNCIA DE L’INSTITUT DEL TEATRE 
 
Data: 13 de novembre de 2018 
Hora: 16:30 hores 
Lloc: Sala de reunions de la 1a planta de la seu de l’Institut del Teatre, Plaça Margarida 
Xirgu, s/n, de Barcelona 
 
Assisteixen:  
 
D’una part: 
 
(.....) 
 
De l’altra: 
 
Per part de la Secció Sindical d’UGT: 
 
(.....) 
 
Per part de la Secció Sindical de CCOO: 
 
(.....) 
 
Reunits d’una part la representació de l’Institut del Teatre i de l’altra els representants dels 
treballadors, a les 16:30 hores, amb motiu de la constitució de la mesa negociadora, i 
d’acord amb allò establert en els articles 87 i 88 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i dins del 
termini previst a l’article 89 de la citada norma. 
 
 Aquesta comissió negociadora resta composada d’acord amb els criteris de proporcionalitat 
a la seva representativitat en l’Institut del Teatre. 
 
Les parts MANIFESTEN: 
 
Que la Diputació de Barcelona va implantar l’any 2001 un sistema de carrera única per al 
seu personal propi funcionari de carrera i laboral fix, així com l’adscrit a organismes 
autònoms i consocis que en depenen, entre els quals s’hi troba l’Organisme Autònom Institut 
del Teatre. 
 
Vist que l’Institut del Teatre es caracteritza per la particular idiosincràsia dels ensenyaments 
artístics que imparteix i, per tant, del seu personal, especialment del personal docent i de 
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suport a la docència, va considerar apropiat dotar-se d’un instrument propi de carrera per al 
personal docent i de suport a la docència. 
 
En conseqüència, vista l’acta de data 13 de juny de 2007 relativa a l’aprovació del model de 
Carrera Professional del personal docent de l’Institut del Teatre, signada entre la Gerència i 
la representació sindical del personal docent de l’Institut del Teatre, per decret de la 
Presidència de l’Institut del Teatre, de data 28 de setembre de 2007, es va aprovar el model 
de Carrera Professional per al personal docent de l’Institut del Teatre (CPD). 
 
Així mateix, vista l’acta de data el d’octubre de 2010 relativa a l’aprovació del model de 
Carrera Professional del personal de suport a la docència de l’Institut del Teatre, signada 
entre la Gerència i la representació sindical del personal docent de l’Institut del Teatre, per 
Decret de la Presidència Delegada de l’Organisme, de data 1 de desembre de 2010, es va 
aprovar el model de Carrera Professional per al personal de suport a la docència de l’Institut 
del Teatre (CPI). 
 
Posteriorment, a la vista de l’experiència acumulada en la gestió de les primeres 
convocatòries, amb l’objectiu d’actualitzar diferents procediments i instruments per tal de fer 
el procediment més àgil i eficient, aquests models van ser modificats d’acord amb el pactat 
entre la Gerència i la Representació Sindical de l’Institut del Teatre. En concret, el model 
docent va ser modificat per decret de la Presidència de l’Institut del Teatre de data 30 de 
desembre de 2011 i 28 de novembre de 2014, i el model de suport a la docència per decret 
de data 11 de juliol de 2011 i 28 de novembre de 2014.  
 
La darrera convocatòria de Carrera Professional per assolir el canvi de nivell de 
desenvolupament professional o d’itinerari del personal docent i de suport a la docència de 
l’Organisme Autònom Institut del Teatre va ser la de l’any 2010.  
 
D’altra banda, en data 22 de juny de 2017 la Diputació de Barcelona va crear una Comissió 
Tècnica de Carrera Professional amb l’objectiu de crear un nou model de carrera 
professional que incentivi els empleats més compromesos i implicats en la prestació dels 
serveis públics.  
 
Atenent a  aquesta circumstància, per acord del Ple la Diputació de Barcelona celebrat en 
data 25 de gener de 2018 es va aprovar el reconeixement del dret a la percepció d’un 
complement de carrera “NT” que va servir d’enllaç entre el model de carrera actual i el nou 
model de carrera professional que està essent objecte de discussió en el sí de la Comissió 
Tècnica. Aquesta transició ha donat cobertura al període existent entre l’1 de gener de 2010 
i el 31 de desembre de 2015. Aquest període s’ha pres de referència que l’última 
convocatòria de carrera professional aprovada fou la de CP-2010, i l’últim període meritat ho 
fou fins el 31 de desembre de 2009. 
 
L’any 2017, l’Institut del Teatre també va iniciar la revisió del seu actual model de carrera 
professional per al personal docent i de suport a la docència atenent als nous requeriments 
dels ensenyaments artístics i que actualment està en fase de debat.  
 
A la vista d’aquest escenari, la representació dels treballadors de l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre (UGT i CCOO) ha sol·licitat suspendre les convocatòries de Carrera 
Professional per al personal docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre i 
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l’establiment d’un complement equiparable a l’implantat a la Diputació de Barcelona per al 
personal docent i de suport a la docència al·legant una situació similar a la Diputació de 
Barcelona i per no crear un greuge comparatiu per al col·lectiu vinculat a la docència. A 
més, consideren que el nou model de carrera professional que s’implanti a la Diputació de 
Barcelona podria afectar al model propi de l’Institut del Teatre i, per tant, són partidaris 
d’esperar la confirmació de la trajectòria de la corporació en aquest instrument de recursos 
humans.  
 
El complement sol·licitat tindrà per objecte el reconeixement de la conducta professional del 
personal docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre, de conformitat amb el que 
preveu l’article 20, apartats primer i tercer, del TREBEP.  
 
En base a l’anterior, les parts ACORDEN: 
 

 La creació d’una Comissió Tècnica per elaborar el nou model de Carrera Professional de 
docents i de suport a la docència de l’Institut del Teatre. 

 

 Suspendre les convocatòries de carrera professional del personal docent i de suport a la 
docència de l’Institut del Teatre des de la convocatòria 2011 i fins a la convocatòria 2015, 
en els mateixos termes que la Diputació de Barcelona.  

 

 El reconeixement d’un complement de carrera professional (NT-nivell de transició) al 
personal docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre en els termes que es 
detallen a continuació: 

 
a) Objecte 

 
El NT-Nivell de transició té per objecte el reconeixement de la conducta professional 
dels docents i del personal de suport a la docència de l’Institut del Teatre i el seu 
rendiment durant per període referit a l’apartat b) d’aquest acord.  

 
b) Àmbit temporal 

 
El complement de carrera NT es referirà al període comprès entre l’1 de gener de 
2010 i el 31 de desembre de 2015, atenent al fet que l’última convocatòria de carrera 
professional de docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre va ser la CPD-
2010 i la CPI-2010, i l’últim període meritat ho fou fins el 31 de desembre de 2009. 
 
Es prendrà coma data d’inici del nou model de carrera professional, la qual està 
essent objecte de negociació actualment, l’1 de gener de 2016 per a tot el personal 
docent i de suport a la docència que es trobin dins l’àmbit subjectiu del dit model.  

 

c) Àmbit subjectiu i requisits 
 

1) Els requisits per poder percebre íntegrament el complement de carrera “NT”, són 
els següents:  

  

 Haver prestat serveis efectius com a docent o suport a la docència a l’Institut 
del Teatre, amb la condició de personal funcionari de carrera o laboral fix, 
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durant tot el període comprés entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre 
de 2015, i en la situació administrativa de servei actiu en aquesta administració.  

 
Són d’aplicació a aquest requisit les excepcions previstes al punt 2 del present 
apartat.  

  

 No haver assolit el nivell d’Expert de Nivell de Desenvolupament Professional 
segons l’antic model de carrera professional, vigent a través del decret la 
Presidència de l’Institut del Teatre de data 30 de desembre de 2011 i 28 de 
novembre de 2014 (personal docent), decret de data 11 de juliol de 2011 i 28 
de novembre de 2014 (personal de suport a la docència) 

  

 No estar ocupant, actualment, un lloc de treball que tingui assignat un nivell de 
complement de destinació igual o superior al nivell d’Expert del grup i subgrup 
de classificació de pertinença del funcionari o funcionària de carrera o personal 
laboral fix.   

  
El personal funcionari de carrera o personal laboral que estigui promocionat 
restarà inclòs dins l’àmbit d’aplicació del present Acord, però s’atendrà, quant a 
l’assoliment del nivell d’Expert, al corresponent al seu grup i subgrup de 
classificació de pertinença com a funcionari o funcionària de carrera o personal 
laboral fix.  
 
No haver obtingut dues valoracions negatives en els diversos instruments de 
valoració interns de l’activitat docent en el període de meritació esmentat com a 
circumstància objectiva relacionada directament amb el desenvolupament del 
lloc de treball.  

  
2) No es computarà als efectes de perfeccionar el complement de carrera NT el 

temps treballat durant el període referit a l’apartat b) del present Acord, amb 
alguna de les següents condicions:  

  

 personal directiu professional  

 personal eventual de confiança o assessorament especial  

 personal laboral contractat per ocupar llocs d’alta direcció 

 el personal contractat per a la formació les condicions de treball dels quals 
estan regulades mitjançant les normatives generals que li són d’aplicació 

 personal docent i de suport a la docència que tinguin la condició de funcionari 
de carrera adscrit a l’Institut del Teatre que no hagin manifestat la seva 
renuncia a la participació de carrera professional de la Diputació de Barcelona.   

  
3) S’entenen compresos dins l’àmbit subjectiu del present Acord el personal que 

tenint la consideració de personal laboral docent i de suport a la docència 
funcionari o funcionària de carrera de la Diputació de Barcelona adscrit a l’Institut 
del Teatre o de personal docent i de suport a la docència personal laboral fix de 
l’Institut del Teatre durant el període al qual es fa referència a l’apartat b) del 
present Acord, tinguin la condició d’empleats jubilats a l’actualitat. Aquests 
empleats es regiran, igualment, per la resta de requisits previstos al present Acord. 
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d) Procediment  
 

El procediment per al reconeixement del dret a la percepció del complement de 
carrera “NT” s’iniciarà d’ofici des de la Secció de Desenvolupament i Processos de 
l’Institut del Teatre.  
  
La Unitat de Gestió de Recursos Humans de l’Institut del Teatre comprovarà la 
concurrència dels requisits de cadascun dels empleats i empleades i, posteriorment, 
publicarà la llista provisional del personal susceptible del seu cobrament segons els 
requisits establerts en el present Acord.   
  
A partir de l’endemà de l’exposició de l’esmentada llista es concedirà un període de 
10 dies hàbils per a la possible presentació d’al·legacions i reclamacions, les quals es 
resoldran dins dels 15 dies hàbils següents a la finalització del termini per a la seva 
presentació.   
 
La Gerència donarà trasllat a la representació sindical d’aquelles reclamacions 
presentades pels empleats en relació amb el reconeixement del dret a la percepció i 
que hagin estat denegades per no complir els requisits que es recullen en el present 
acord.  

 
e) Import econòmic  

  
1) El temps treballat durant el període comprés entre l’1 gener de 2010 i el 31 de 

desembre de 2015 perfecciona el dret a percebre, durant els anys 2016, 2017 i 
successius, un complement de carrera NT per import mensual de 47,32 euros, 
sempre i quan es reuneixin els requisits previstos a l’apartat c) del present Acord.  

  

 La quantia resultant pels endarreriments generats els anys 2016 i 2017 es fixa 
en 1.325,18 euros. Aquesta xifra s’obté de multiplicar 47,32 euros per 28 
mensualitats (12 mensualitats per any, més les pagues extres corresponents).   

  

 S’estableix, així mateix, el dret a la percepció mensual del complement de 
carrera NT de 47,32 euros, durant l’any 2018 i per 14 mensualitats.  

  
Pel que fa a la percepció del complement durant l’any 2018 s’aplicaran els 
increments retributius previstos a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a 2018, en concret: 

 

 Increment d’un 1,5 per cent, amb efecte a partir de l’1 de gener de 2018 i 
fins al 30 de juny de 2018, amb efecte retroactiu per aquest període. Import 
mensual 48,03€. 

 Increment d’un 1,75 per cent, amb efecte a partir de l’1 de juliol de 2018, 
amb efecte retroactiu des d’aquesta data. Import mensual 48,15€ 

 
Tindrà la consideració de prestació efectiva de serveis per al còmput de temps a 
tenir en compte per perfeccionar el complement de carrera NT el corresponent al 
gaudi dels permisos o excedències amb motiu de la conciliació de la vida familiar i 
laboral previstos a la legislació de funció pública i a les normes convencionals 
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d’aplicació a la Diputació de Barcelona i l’Institut del Teatre. Així mateix els 
períodes d’incapacitat temporal per accident o malaltia professional, tindran la 
consideració de serveis efectius.  

  
2) Les quanties previstes al punt 1), d’aquest apartat, es reduiran proporcionalment 

d’acord amb el temps en què no hagi existit prestació efectiva dels serveis durant 
el període de referència (1 de gener de 2010 – 31 de desembre de 2015), quan es 
tracti d’algun dels següents supòsits:  

  

 El temps corresponent al gaudiment de llicències per estudis i per assumptes 
propis sense retribució.  

  

 El temps corresponent als dies naturals acumulats d´absentismes per causa de 
baixa per incapacitat temporal, indisposicions i prolongacions d´incapacitat 
temporal per causa de malaltia comuna, superiors o iguals a 27 mesos.  

  
Qualsevol altre supòsit de no prestació de serveis durant tot o part del període de 
referència comportarà el no perfeccionament del dret a percebre el complement de 
carrera professional NT.  

 
f) Pagament endarreriments   

  
Les quantitats consignades com endarreriments –corresponents als anys 2016 i 2017-
, seran percebudes pels empleats en la nòmina del mes de desembre de 2018.   
  
La despesa corresponent a aquests endarreriments serà imputada amb càrrec al 
Capítol I del pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2018.   
 
Atesa la naturalesa de l’NT procedeix fer efectiu el seu pagament a través del 
complement de productivitat, el qual està destinat a retribuir el desenvolupament del 
lloc de treball portat a terme pels empleats.  

 
g) Efectes de l’Acord 

 
Aquest acord tindrà efectes des de l’aprovació per l’òrgan competent de la Diputació 
de Barcelona. 
 
I sense més assumptes a tractar, essent les 17:00 hores, s’estén aquesta acta i en 
prova de conformitat és signada per tots els membres presents.” 

 
De conformitat amb el que disposa l’article 38.3 del Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
Text Refós de l’Estatut de l’Empleat Públic, en relació amb l’àmbit de negociació recollit al seu 
article 37, quan a la necessitat d’aprovació expressa i formal per part de l’òrgan competent de 
cada administració, a efecte de la seva validesa i eficàcia; tot això en aplicació de l'article 33.2, 
apartat b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 70, 
apartat 4, del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’article 2. apartat f, in fine, del 
Reglament del personal al servei dels ens locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Vist l’article 12 k) dels vigents estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a la competència de la 
Junta de Govern d’adoptar els acords de proposta en relació amb l’exercici de competències 
reservades al Ple i a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’article 30 f) dels vigents estatuts de l’Institut del Teatre relatiu a les competències 
reservades als òrgans de govern de la Diputació de Barcelona.  
 
Per tot això, i a proposta de la Gerència de l’Institut del Teatre, previ informe de la 
Interventora Delegada, s’eleva a la Junta de Govern, per a la seva aprovació, els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- INFORMAR FAVORABLEMENT I ELEVAR al Ple de la Diputació de Barcelona, la 
proposta de ratificació de l’Acord de la Comissió Negociadora, subscrit en data 13 de 
novembre de 2018, entre l’Institut del Teatre i les seccions sindicals UGT i CCOO, sobre la 
suspensió de les convocatòries i el reconeixement del dret a la percepció del complement 
de carrera (NT-nivell de transició) per al personal docent i de suport a la docència de 
l’Institut del Teatre, que a continuació es transcriu en la seva part resolutiva: 
 
“En base a l’anterior, les parts ACORDEN: 
 

 La creació d’una Comissió Tècnica per elaborar el nou model de Carrera Professional de 
docents i de suport a la docència de l’Institut del Teatre. 

 

 Suspendre les convocatòries de carrera professional del personal docent i de suport a la 
docència de l’Institut del Teatre des de la convocatòria 2011 i fins a la convocatòria 2015, 
en els mateixos termes que la Diputació de Barcelona.  

 

 El reconeixement d’un complement de carrera professional (NT-nivell de transició) al 
personal docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre en els termes  que es 
detallen a continuació: 

 
a) Objecte 

 
El NT-Nivell de transició té per objecte el reconeixement de la conducta professional 
dels docents i del personal de suport a la docència de l’Institut del Teatre i el seu 
rendiment durant per període referit a l’apartat b)  d’aquest acord.  

 
b) Àmbit temporal 

 
El complement de carrera NT es referirà al període comprès entre l’1 de gener de 
2010 i el 31 de desembre de 2015, atenent al fet que l’última convocatòria de carrera 
professional de docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre va ser la CPD-
2010 i la CPI-2010, i l’últim període meritat ho fou fins el 31 de desembre de 2009. 
 
Es prendrà coma data d’inici del nou model de carrera professional, la qual està 
essent objecte de negociació actualment, l’1 de gener de 2016 per a tot el personal 
docent i de suport a la docència que es trobin dins l’àmbit subjectiu del dit model.  
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c) Àmbit subjectiu i requisits 
 

1) Els requisits per poder percebre íntegrament el complement de carrera “NT”, són 
els següents:  

  

 Haver prestat serveis efectius com a docent o suport a la docència a l’Institut 
del Teatre, amb la condició de personal funcionari de carrera o laboral fix, 
durant tot el període comprés entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre 
de 2015, i en la situació administrativa de servei actiu en aquesta administració.  

 
Són d’aplicació a aquest requisit les excepcions previstes al punt 2 del present 
apartat.  

  

 No haver assolit el nivell d’Expert de Nivell de Desenvolupament Professional 
segons l’antic model de carrera professional, vigent a través del decret la 
Presidència de l’Institut del Teatre de data 30 de desembre de 2011 i 28 de 
novembre de 2014 (personal docent), decret de data 11 de juliol de 2011 i 28 
de novembre de 2014 (personal de suport a la docència) 

  

 No estar ocupant, actualment, un lloc de treball que tingui assignat un nivell de 
complement de destinació igual o superior al nivell d’Expert del grup i subgrup 
de classificació de pertinença del funcionari o funcionària de carrera o personal 
laboral fix.   

  
El personal funcionari de carrera o personal laboral que estigui promocionat 
restarà inclòs dins l’àmbit d’aplicació del present Acord, però s’atendrà, quant a 
l’assoliment del nivell d’Expert, al corresponent al seu grup i subgrup de 
classificació de pertinença com a funcionari o funcionària de carrera o personal 
laboral fix.  
 
No haver obtingut dues valoracions negatives en els diversos instruments de 
valoració interns de l’activitat docent en el període de meritació esmentat com a 
circumstància objectiva relacionada directament amb el desenvolupament del lloc 
de treball.  

  
2) No es computarà als efectes de perfeccionar el complement de carrera NT el 

temps treballat durant el període referit a l’apartat b) del present Acord, amb 
alguna de les següents condicions:  

  

 personal directiu professional  

 personal eventual de confiança o assessorament especial  

 personal laboral contractat per ocupar llocs d’alta direcció 

 el personal contractat per a la formació les condicions de treball dels quals 
estan regulades mitjançant les normatives generals que li són d’aplicació 

 personal docent i de suport a la docència que tinguin la condició de funcionari 
de carrera adscrit a l’Institut del Teatre que no hagin manifestat la seva 
renúncia a la participació de carrera professional de la Diputació de Barcelona.   
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3) S’entenen compresos dins l’àmbit subjectiu del present Acord el personal que 
tenint la consideració de personal laboral docent i de suport a la docència 
funcionari o funcionària de carrera de la Diputació de Barcelona adscrit a l’Institut 
del Teatre o de personal docent i de suport a la docència personal laboral fix de 
l’Institut del Teatre durant el període al qual es fa referència a l’apartat b) del 
present Acord, tinguin la condició d’empleats jubilats a l’actualitat. Aquests 
empleats es regiran, igualment, per la resta de requisits previstos al present Acord. 

 
d) Procediment  

 
El procediment per al reconeixement del dret a la percepció del complement de 
carrera “NT” s’iniciarà d’ofici des de la Secció de Desenvolupament i Processos de 
l’Institut del Teatre.  
  
La Unitat de Gestió de Recursos Humans de l’Institut del Teatre comprovarà la 
concurrència dels requisits de cadascun dels empleats i empleades i, posteriorment, 
publicarà la llista provisional del personal susceptible del seu cobrament segons els 
requisits establerts en el present Acord.   
  
A partir de l’endemà de l’exposició de l’esmentada llista es concedirà un període de 
10 dies hàbils per a la possible presentació d’al·legacions i reclamacions, les quals es 
resoldran dins dels 15 dies hàbils següents a la finalització del termini per a la seva 
presentació.   
 
La Gerència donarà trasllat a la representació sindical d’aquelles reclamacions 
presentades pels empleats en relació amb el reconeixement del dret a la percepció i 
que hagin estat denegades per no complir els requisits que es recullen en el present 
acord.  

 
e) Import econòmic  

  
1) El temps treballat durant el període comprés entre l’1 gener de 2010 i el 31 de 

desembre de 2015 perfecciona el dret a percebre, durant els anys 2016, 2017 i 
successius, un complement de carrera NT per import mensual de 47,32 euros, 
sempre i quan es reuneixin els requisits previstos a l’apartat c) del present Acord.  

  

 La quantia resultant pels endarreriments generats els anys 2016 i 2017 es fixa 
en 1.325,18 euros. Aquesta xifra s’obté de multiplicar 47,32 euros per 28 
mensualitats (12 mensualitats per any, més les pagues extres corresponents).   

  

 S’estableix, així mateix, el dret a la percepció mensual del complement de 
carrera NT de 47,32 euros, durant l’any 2018 i per 14 mensualitats.  

  
Pel que fa a la percepció del complement durant l’any 2018 s’aplicaran els 
increments retributius previstos a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos 
Generals de l'Estat per a 2018, en concret: 
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 Increment d’un 1,5 per cent, amb efecte a partir de l’1 de gener de 2018 i fins 
al 30 de juny de 2018, amb efecte retroactiu per aquest període. Import 
mensual 48,03€. 

 

 Increment d’un 1,75 per cent, amb efecte a partir de l’1 de juliol de 2018, amb 
efecte retroactiu des d’aquesta data. Import mensual 48,15€. 

 
Tindrà la consideració de prestació efectiva de serveis per al còmput de temps a 
tenir en compte per perfeccionar el complement de carrera NT el corresponent al 
gaudi dels permisos o excedències amb motiu de la conciliació de la vida familiar i 
laboral previstos a la legislació de funció pública i a les normes convencionals 
d’aplicació a la Diputació de Barcelona i l’Institut del Teatre. Així mateix els 
períodes d’incapacitat temporal per accident o malaltia professional, tindran la 
consideració de serveis efectius.  

  
2) Les quanties previstes al punt 1), d’aquest apartat, es reduiran proporcionalment 

d’acord amb el temps en què no hagi existit prestació efectiva dels serveis durant 
el període de referència (1 de gener de 2010 – 31 de desembre de 2015), quan es 
tracti d’algun dels següents supòsits:  

  

 El temps corresponent al gaudiment de llicències per estudis i per assumptes 
propis sense retribució.  

  

 El temps corresponent als dies naturals acumulats d´absentismes per causa de 
baixa per incapacitat temporal, indisposicions i prolongacions d´incapacitat 
temporal per causa de malaltia comuna, superiors o iguals a 27 mesos.  

  
Qualsevol altre supòsit de no prestació de serveis durant tot o part del període de 
referència comportarà el no perfeccionament del dret a percebre el complement de 
carrera professional NT.  

 
f) Pagament endarreriments   

  
Les quantitats consignades com endarreriments –corresponents als anys 2016 i 2017-
, seran percebudes pels empleats en la nòmina del mes de desembre de 2018.   
  
La despesa corresponent a aquests endarreriments serà imputada amb càrrec al 
Capítol I del pressupost de l’Institut del Teatre de l’any 2018.   
 
Atesa la naturalesa de l’NT procedeix fer efectiu el seu pagament a través del 
complement de productivitat, el qual està destinat a retribuir el desenvolupament del 
lloc de treball portat a terme pels empleats. 

  
g) Efectes de l’Acord 

 
Aquest acord tindrà efectes des de l’aprovació per l’òrgan competent de la Diputació 
de Barcelona. 
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I sense més assumptes a tractar, essent les 17:00 hores, s’estén aquesta acta i en 
prova de conformitat és signada per tots els membres presents.” 
 
Segon.- SUSPENDRE les convocatòries de Carrera Professional per al personal 
docent i de suport a la docència de l’Institut del Teatre, en base als arguments adduïts 
a l’acta de la Comissió Negociadora celebrada en data 13 de novembre de 2018 i que 
s’ha transcrit literalment a la part resolutiva d’aquest dictamen.  
 
Tercer.- FIXAR els efectes d’aquests acords a partir de la seva aprovació definitiva 
pel Ple de la Diputació de Barcelona”. 

 

Segon.- FIXAR els efectes d’aquest acord a partir de la seva aprovació.” 
 

I el Ple n’acorda la ratificació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i diputades assistents dels Grups Polítics de Convergència i Unió (12), 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (3), CUP - Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1) i l’abstenció del Grup 
Polític Partit Popular (3), sent el resultat definitiu de 44 vots a favor i 3 abstencions. 
 
Servei de Programació 
 
1.7.- Dictamen de data 5 de desembre de 2018, pel qual es proposa restar 
assabentat de la selecció de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. com a l’entitat 
financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de Crèdit 
Local 2019-2020, aprovada per la Junta de Govern en sessió ordinària de data 29 
de novembre de 2018 (exp. núm. 2018/11756).  
 
“El Ple de la corporació de data 19 de juliol de 2018 va aprovar una convocatòria i un 
Plec de Bases que regia l’acció concertada amb una entitat financera per a l’obtenció 
de finançament subvencionat de les operacions financeres inscrites dins del Programa 
de Crèdit Local a formalitzar pels ajuntament i entitats municipals descentralitzades de 
l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona i es va publicar en el BOPB el 25 de 
juliol de 2018. 
 
Quant a la tramitació val a destacar, que en el Plec de Bases s’hi contenen els criteris 
de selecció, l’òrgan de selecció i el procediment i documentació exigida. 
 
Han participat en la convocatòria les entitats financeres Banco de Sabadell, SA i 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, que van presentar les seves ofertes, ambdues 
en data 28 de setembre de 2018. 
 
Prèvies les reunions de l’òrgan de selecció, la Direcció de Serveis de Planificació 
Econòmica ha emès l’informe de valoració de data 12 de novembre, el text del qual, en 
la part de l’avaluació de l’oferta, inclou la taula resum de valoracions que es reprodueix 
a continuació: 
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CRITERI D’AVALUACIÓ 
Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, SA. 
Banco de 

Sabadell, SA. 

Criteri preu de les operacions fins a 70 punts 70,00 44,80 

Millores presentades fins a 15 punts 15,00 15,00 

Préstecs ponts per a inversions finançades amb subvencions fins a 
7,5 punts. 

7,5 7,5 

Actuacions relacionades amb la tresoreria, fins a 7,5 punts. 7,5 7,5 

Adhesió al Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable 
dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual (RDL 
6/2012), 5 punts. 

5,00 5,00 

Millores al Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable 
dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual (RDL 
6/2012), fins a 10 punts. 

10,00 6,66 

Millores relacionades amb les mesures prèvies a l’execució 
hipotecaria: reestructuració de deutes hipotecaries. Especialment en 
aspectes com són l’ampliació de la carència en l’amortització de 
capital i en les reduccions dels tipus d’interès a aplicar durant el 
termini de carència, fins a 3,33 punts. 

3,33 0,00 

Millores relacionades amb les mesures complementàries: Com són 
aquelles destinades a la reestructuració del deute, fins a 3,33 punts. 

3,33 3,33 

Millores relacionades amb les mesures substitutives de l’execució 
hipotecària: dació en pagament de l’habitatge habitual, fins a 3,33 
punts. 

3,33 3,33 

Total 100,00 71,46 

 
Vist aquest informe previ i de conformitat amb el que disposa la base 9.3, l’Òrgan de 
selecció constituït a l’efecte ha de formular proposta de selecció de l’entitat financera a 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Un cop finalitzat el procés d’adjudicació, i formulada l’esmentada proposta, la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 29/11/2018, d’acord amb el que 
disposa la Base 10 del Plec de Bases, va adoptar l’acord de selecció de l’entitat 
financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, per formalitzar l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local, a l’objecte d’obtenir el finançament de les operacions 
financeres dels ajuntaments i entitats menors descentralitzades de la província de 
Barcelona per als anys 2019 i 2020, d’acord amb l’oferta presentada, així com va 
disposar la seva publicació i donar compte al Ple.  
 
En virtut de tot això, el director sotasignat proposa al diputat delegat d'Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de Diputació de Barcelona, 
que elevi al Ple, l’aprovació del següent: 
 

A C O R D 
 
Únic.- RESTAR ASSABENTAT de la selecció de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
SA. com a l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2019-2020 aprovada per la Junta de Govern de data 29 de 
novembre de 2018, de conformitat amb els acords que es reprodueixen:  
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“Primer.- SELECCIONAR l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, per 
formalitzar l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2019-2020, a l’objecte d’obtenir 
el finançament de les operacions financeres dels Ajuntaments i Entitats Menors 
Descentralitzades de la província de Barcelona, d’acord amb la seva oferta i, en particular, 
les condicions següents: 
 

a) El preu de les operacions dels préstecs a llarg termini dins del Programa de Crèdit 
Local: 

 
Import de la línia de crèdit: 200.000.000,00 euros anuals. 

 
Disponibilitat: serà d'un any. S'entendrà per un any, 3 trimestres naturals més fracció 
de trimestre. En tot cas la primera disponibilitat del préstec, coincidirà amb el moment 
de la seva signatura i serà com a mínim igual a l'import de la subvenció de la 
Diputació. 
 
Carència: serà d'un any. 
 
Durada dels contractes de préstecs: serà de 10 anys. 
 
Sistema d'amortització: Trimestral en la forma habitual de l'entitat financera. 
 
Períodes de liquidació d'interessos: trimestrals. 
 
Tipus d’interès aplicable: Euríbor a 3 mesos + diferencial sota els criteris de prudència 
financera

(*)
 – 25% de dit diferencial, en el moment de la concessió del préstec. 

 
(*)

 El diferencial calculat sota criteris de prudència financera, és el que estableix 
mensualment la Secretaria General del Tresor i Política Financer, en aplicació del que 
disposa l'art.48.bis.3 del Text refós de la Llei d'hisendes locals aprovat pel R.D. 
Legislatiu 17/2014, de 30 de desembre de 2014 En aquest cas per un préstec de vida 
mitjana 67,50 mesos. 
 
Comissions i altres despeses: sense comissions ni despeses de cap mena. 
 

b) Les millores presentades com a actuacions complementàries al Programa de Crèdit 
Local següents: 

 
Millores a la tresoreria (actuacions relacionares amb la tresoreria) 

 

 Línia de pòlisses de tresoreria fins a 100.000.000 Euros, a un termini màxim de 12 
mesos, i descompte del 0% sobre el preu de prudència financera. 

 Línia d’anticipis per import de 40.000.000 EUR a les subvencions DIBA, termini de 
12 mesos i amb el descompte del 0% sobre el preu de prudència financera. 

 Línia d’anticips per import de 10.000.000 EUR a les subvencions “d’altres 
administracions” amb domiciliació de la subvenció, termini de 12 mesos i amb el 
descompte del 0% sobre el preu de prudència financera. 
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 Línia d’anticips del programa XARXA-DIBA per import màxim de 150.000.000 
EUR., termini de 12 mesos i amb el descompte del 0% sobre el preu de prudència 
financera. 

 
Préstecs Pont per a inversions finançades amb subvencions: 

 

 Línia de préstecs per import de 75.000.000 EUR per a subvencions FEDER 
atorgades als ajuntaments, a un termini màxim de 5 anys i preu de descompte del 
0% sobre prudència financera (amb domiciliació de la subvenció i dins el conveni 
Generalitat de Catalunya-Entitats Financeres). 

 Línia de préstecs per import de 10.000.000 EUR a subvencions PUOSC a termini 
màxim de 24 mesos (amb domiciliació de la subvenció i dins el conveni Generalitat 
de Catalunya-Entitats Financeres) i preu de descompte del 0% sobre prudència 
financera. 

 
Nota: La prudència financera a aplicar a les millores és la publicada del mes de la 
sol·licitud per part de l’ajuntament (RSGTPF: Resolució de la Secretaria General del 
Tresor i Política Financera)d 

 
c) Les millores del Codi de Bones Pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes 

amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual (RDL 6/2012), d’acord amb la seva 
oferta. 

 
Segon.- DISPOSAR que l’acció concertada es regirà pel Plec de bases aprovat pel Ple de la 
corporació en la sessió de 15 de juliol de 2018, els presents acords, l’oferta de l’entitat 
financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, el conveni formalitzat entre aquesta i la 
Diputació de Barcelona, i la normativa detallada a l’apartat IV de la part expositiva del 
dictamen. 
 
Tercer.- FACULTAR al president per APROVAR i FORMALITZAR el conveni de l’acció 
concertada del programa de Crèdit Local 2019-2020 entre el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA, i la Diputació de Barcelona.  
 
Quart.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el resultat del procés 
de selecció de l’acció concertada del programa de Crèdit Local, i notificar-ho a l’entitat 
seleccionada i a la resta d’entitats que han participat. 
 
Cinquè.- DONAR COMPTE al Ple dels presents acords, per al seu coneixement.” 

 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Intervenció General  
 
1.8.- Dictamen de data 4 de desembre de 2018, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat dels informes de control financer del sector públic de la Diputació de 
Barcelona, les seves entitats participades i altres perceptores de finançament, 
així com dels informes de control financer de subvencions, de l’informe de 
control posterior de l’activitat economicoadministrativa de la Diputació, així com 
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dels informes tècnics d’avaluació i de seguiment del funcionament del registre 
de factures, realitzats durant l’any 2018 (Exp. núm. 2018/0003237).  
 
“L’article 220 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula la realització d’un control financer 
sobre el funcionament dels serveis de les entitats locals, els seus organismes 
autònoms i societats mercantils dependents.  
 
Així mateix, la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, preveu la realització d’auditories 
financeres als comptes de les entitats participades majoritàriament i no sotmeses a 
fiscalització prèvia. Addicionalment, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, modifica l’article 213 del TRLRHL 
incloent la realització d’auditoria a les entitats locals. 
 
El Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, determina 
la realització d’un control financer sobre els beneficiaris de subvencions i en defineix 
els seus objectius i procediment. 
 
D’altra banda l’article 219 del TRLRHL, estableix que el control intern previ dels ens 
locals pot limitar-se a la revisió d’una sèrie d’extrems bàsics, si bé amb el condicionant 
que les despeses sotmeses a aquest control previ limitat han de ser objecte d’una altra 
fiscalització de caràcter ple, exercida amb posterioritat. 
 
Finalment, l’article 12.3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, introduït per 
la disposició final 6.4 de la Llei orgànica 6/2015, de 12 de juny, estableix que les 
intervencions generals realitzaran anualment una auditoria de sistemes per verificar 
que el registre de factures compleix les condicions de funcionament previstes, amb 
l’abast que el propi article determina.  
 
Vistes les bases 74, 81 i 87 a 90 de les d’execució del pressupost per enguany, es 
determina l’objecte, abast i finalitat d’aquests controls, de conformitat amb allò previst 
al Pla Anual de Control Financer de l’any 2018. 
 
Vist que el Pla Anual de Control Financer 2018 preveu al seu apartat III la realització 
d’un control financer de subvencions i dels ajuts econòmics a ens públics, així com la 
realització d’un control posterior ple sobre la gestió economicoadministrativa de la 
Diputació, al seu apartat IV preveu la realització del control financer del sector públic 
de la Diputació, les seves entitats participades i altres perceptores de finançament i, al 
seu torn, l’apartat V preveu l’elaboració d’un informe d’avaluació de les condicions de 
funcionament del registre de factures.   
 
Vist que d’acord amb allò que preveuen els articles 219.3 i 220.4 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la base 90 de les del pressupost per 
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enguany, procedeix donar compte al Ple dels informes de control posterior, de control 
financer de subvencions i de control financer del sector públic de la Diputació, les 
seves entitats participades i altres perceptores de finançament, elaborats per la 
Intervenció. 
 
Atès que els antecedents i documentació justificativa dels esmentats informes obren a 
la Intervenció General, on hauran restat a disposició per al seu examen. 
 
Vist l'apartat 4.1.4 b) de la Refosa 1/2018, 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. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018  
(publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018).  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, eleva al 
Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis 
Generals i Recursos Humans, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Únic.- DONAR-SE PER ASSABENTAT dels següents informes realitzats durant l’any 
2018: 
 

- Informes de control financer del sector públic de la Diputació, les seves entitats 
participades i altres perceptores de finançament. 

 
o Informes de control financer dels ens del sector públic de la Diputació de 

Barcelona. 
o Informes de control financer dels ens amb participació minoritària de la 

Diputació de Barcelona. 
o Altres actuacions de control financer. 

 
- Informes de control financer de subvencions. 
 
- Informes de control financer de l’activitat economicoadministrativa de la 

Diputació. 
 
- Informes tècnics de seguiment i de funcionament del registre de factures. 
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” 
 
I el Ple en resta assabentat. 

 
1.9.- Dictamen de data 13 de desembre de 2018, pel qual es proposa aprovar les 
Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona, on s’estableix el 
model de control adoptat a la Diputació de Barcelona i el seu sector públic (Exp. 
núm. 2018/0020002). 

 
“Els articles 213 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la 
regulació dels procediments de control i fiscalització de les entitats locals. 
 
La Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat local, en va 
modificar els articles 213 i 218 encomanant al govern de l’Estat la regulació 
reglamentària dels procediments de control intern a l’administració local. 
 
En aquest sentit, es va aprovar el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es 
regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local, el qual 
entrarà en vigor el passat dia 1 de juliol de 2018. 
 
Així doncs, les actuacions de control intern que es desenvolupin per les intervencions 
de les entitats que conformen el sector públic local, s’han d’ajustar als preceptes del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, als del Reial Decret 424/2017, 
així com a les normes reguladores de caràcter intern aprovades pel Ple de l’entitat. 
 
Aquesta Diputació ja disposava d’unes Instruccions sobre els procediments de control 
intern, aprovades pel Ple en sessió de 28 de juny de 2018. Amb posterioritat, el BOE 
va publicar la “Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 
147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora 
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en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector público y 
encargos a medios propios”, que modifica parcialment el contingut de les Instruccions 
vigents. 
 
En conseqüència, i per adaptar les Instruccions a la normativa actual, es proposa al 
Ple de la Diputació que aprovi una nova versió d’aquestes Instruccions, que incorporen 
un text normatiu i dos annexes, un annex amb els requisits bàsics fixats per la Llei 
d’Hisendes Locals i el RD 424/2017, i amb els requisits bàsics fixats pels acords del 
Consell de Ministres dels anys 2011 (modificat al 2014) i 2018, i un segon annex amb 
els requisits bàsics addicionals incorporats a proposta de la Intervenció General. En 
referència als dos annexes cal dir que l’única novetat ha estat la incorporació de les 
modificacions derivades de l’acord del Consell de Ministres de juliol de 2018. 
 
Vist l'apartat 4.1.4 b) de la Refosa 1/2016, 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. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 
(publicada al BOPB de 22 d’abril de 2016).  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, eleva al 
Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis 
Generals i Recursos Humans, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer.- APROVAR les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona on 
s’estableix el model de control adoptat a la Diputació de Barcelona i el seu sector 
públic, i que es recullen en annex a la present proposta. 
 
Segon.- APROVAR els requisits bàsics a comprovar en la fiscalització i intervenció 
limitada prèvia, que venen fixats en el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, en el R. D. 424/2017 pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les 
entitats del sector públic local, i en els acords del Consell de Ministres que regulen 
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, i que es recullen en 
annex 1 de la present proposta. 
 
Tercer.- APROVAR els requisits o tràmits bàsics addicionals a comprovar en la 
fiscalització i intervenció limitada prèvia, incorporats a proposta de la Intervenció i que 
es recullen en annex 2 de la present proposta. 
 
Quart.- ENCARREGAR a la Intervenció General l’elaboració d’un text refós amb les 
presents Instruccions i tots els requisits bàsics establerts en el present acord. 
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i diputades assistents dels Grups Polítics de Convergència i Unió (12), 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (3) i el diputat no adscrit (1) i l’abstenció del Grups Polítics  Partit Popular 
(3) i CUP - Poble Actiu (3), sent el resultat definitiu de 41 vots a favor i 6 abstencions. 
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Organisme de Gestió Tributària 
 

1.10.- Dictamen de data 22 de novembre de 2018, pel qual es proposa 
l’acceptació de l’ampliació i de la modificació de la delegació acordada pel Ple 
de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de 
dret públic municipals. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor de 26 de juliol de 2018 acordà 
l’ampliació i la modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el 
susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- 1.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Sant Antoni de Vilamajor de 26 de juliol de 2018 a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
-  Preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliària 
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe.  
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 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
2.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor de 26 de juliol de 2018 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació executiva dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a 
continuació s’especifiquen: 
 
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Notificació la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de 

l'ajuntament.  
 Recaptació dels deutes en període executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
 3.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor de 26 de juliol de 2018 a favor de la Diputació de Barcelona en el 
sentit de delegar única i exclusivament les funcions de recaptació dels tributs i altres 
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
I - Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals 
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe.  
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
II - Taxa per a les parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions 
situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic 
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe.  
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
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 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
4.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor de 26 de juliol de 2018 a favor de la Diputació de Barcelona en el 
sentit de delegar única i exclusivament les funcions de recaptació executiva dels tributs 
i altres ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
- Taxa per l'expedició de documents administratius  
 
 Notificació la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de 

l'ajuntament.  
 Recaptació dels deutes en període executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  

 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme 
de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords cinquè, sisè i setè de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”  

 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble 
Actiu (3) i el diputat no adscrit (1). 

 
1.11.- Dictamen de data 22 de novembre de 2018, pel qual es proposa 
l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
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Sant Celoni, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació 
de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni de 26 de juliol de 2018 acordà l’ampliació de la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant 
Celoni de 26 de juliol de 2018 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 

- Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials a l’escola d’adults 
municipal 

 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme 
de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble 
Actiu (3) i el diputat no adscrit (1). 
 
1.12.- Dictamen de data 19 de novembre de 2018, pel qual es proposa 
l’acceptació de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
de Sant Pere de Vilamajor, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions 
de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Pere de Vilamajor de 27 de setembre de 2018 acordà la 
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
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Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Sant Pere de Vilamajor de 27 de setembre de 2018 a favor de la Diputació de 
Barcelona en el sentit de modificar les delegacions adoptades anteriorment i delegar 
única i exclusivament les funcions de recaptació següents dels tributs i altres ingressos 
de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
I - Taxa per la gestió del servei de prevenció d'incendis forestals  
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II - Taxa per la prestació de serveis de cementiris locals, conducció de cadàvers i 
altres serveis fúnebres de caràcter local  
 

 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 

III - Preu públic activitats culturals, lúdiques i esportives  
 

 Notificar la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de 
l'Ajuntament. 

 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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IV - Taxa per la prestació del servei de control, assistència i manteniment del registre 
d'animals de companyia  
 
 Notificar la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de 

l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
V - Preu públic per servei d'escola bressol  
 
 Notificar la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de 

l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
VI - Taxa per expedició de documents administratius  
 
 Notificar la provisió de constrenyiment dictada per òrgan competent de 

l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
  
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme 
de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
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quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble 
Actiu (3) i el diputat no adscrit (1). 
 
1.13.- Dictamen de data 19 de novembre de 2018, pel qual es proposa 
l’acceptació de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Santpedor, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació 
de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Santpedor de 9 d’octubre de 2018 acordà l’ampliació de la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin 
delegar en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 4 de maig de 2015. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Santpedor de 9 d’octubre de 2018 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
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I - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius  
 
 Notificació de les liquidacions.  
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
II - Multes coercitives  
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament.  
 Recaptació dels deutes en període executiu.  
 Liquidació d’interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
 
III - Quotes urbanístiques  
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.  
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  

 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de l’Organisme 
de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 47 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i per tant el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
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següents: Convergència i Unió (12), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (10), 
Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3), CUP - Poble 
Actiu (3) i el diputat no adscrit (1). 
 
Organisme de Gestió Tributària i Direcció de Serveis de Recursos Humans 

 
1.14.- Dictamen de data 12 de desembre de 2018, pel qual es proposa, d’acord 
amb la proposta de la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària, 
aprovar: d’una banda, la integració de la funció pública de l’Organisme de Gestió 
Tributària en la funció pública de la Diputació de Barcelona i, de l’altra, la 
ratificació de l’acord de la Mesa de Negociació de Matèries Comunes de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, de data 31 
d’octubre de 2018, relatiu a les conseqüències sobre les condicions de treball 
del personal funcionari integrat (Valoració de Llocs de Treball, confecció de la 
primera RLT de l’ORGT, personal funcionari interí i altres procediments 
diversos) en el Procés d’Integració de la Funció Pública de l’Organisme de 
Gestió Tributària a la Funció Pública de la Diputació de Barcelona i afectacions 
específiques al personal laboral que continuarà vinculat orgànicament a l’ORGT; 
així mateix es proposa aprovar la ratificació dels acords de la Mesa de 
Negociació de Matèries Comunes de la Diputació de Barcelona de data 6 de 
novembre de 2018, relatius a les conseqüències sobre les condicions de treball 
del personal funcionari integrat i les afectacions específiques al personal laboral 
que continuarà vinculat orgànicament a l’ORGT, anteriorment esmentades (exp. 
núm. 2018/20357). 
 
“Mitjançant una proposta realitzada, el 5 d’abril de 2018, per la Presidència de la 
Diputació de Barcelona als sindicats amb representativitat en l’Organisme de Gestió 
Tributària (en endavant ORGT), s’endegà, formalment, el procés per a la integració de 
la funció pública de l’Organisme a la funció pública de la Diputació de Barcelona.  
 
Aquesta proposta era la continuació d’un procés, iniciat de comú acord entre els 
representants de l’Organisme i de la Diputació de Barcelona i els representants del 
personal d’aquest ens, l’any 2015, d’equiparació de les condicions de treball dels 
empleats públics de l’ORGT a les condicions de treball d’aplicació als empleats públics 
de la Diputació de Barcelona. Així mateix, comportava el compromís de realitzar la 
valoració dels llocs de treball existents a l’Organisme i la posterior aprovació de la 
relació de llocs de treball que resultés de la dita valoració.  
 
Aquest procés d’integració es fonamenta en la necessària prestació eficient dels 
serveis públics, mitjançant una organització adient dels recursos de personal, i restaria 
habilitada a l’empara de la potestat d’autoorganització prevista a l’article 140 de la 
Constitució Espanyola (l’article 4 de la LBRL contempla específicament aquesta 
potestat d’autoorganització) i en el mateix sentit, l’article 1 de la Carta Europea de 
Autonomia Local), que possibilita que les administracions adoptin les decisions que 
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garanteixin el compliment del principi d’eficiència contemplat a l’article 31.2 de la 
Constitució Espanyola.  
 
Així mateix, hauria de permetre homogeneïtzar el model de funció pública de l’ORGT, 
en tant que organisme autònom, a la resta d’ens i organismes autònoms que integren 
el sector públic de la Diputació de Barcelona, en el sentit de disposar d’una única 
funció pública, la pròpia de l’Administració de la Diputació de Barcelona, que abastaria, 
també, als esmentat organismes. 
 
La potestat local d’autoorganització abastaria la necessària modificació dels 
instruments tècnics en els quals es materialitza, quan existeixin justificades raons 
d’interès públic i d’eficàcia administrativa, per tal d’adequar-los a les exigències o 
circumstàncies vigents en cada moment i, d’aquesta manera, permetre que les 
administracions puguin estructurar la seva organització i gestionar els mitjans al seu 
abast per a un més eficaç compliment de la seva funció de servei als interessos 
generals. Aquesta potestat resta reconeguda per a les diputacions provincials, atesa la 
seva condició d’entitat territorial, article 4.1.a) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de las bases del règim local, i en l’article 8.1.a) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 
La integració de referència comporta necessàriament que les condicions de treball que 
hagin de regir al personal funcionari que presti serveis en aquell ens, des del moment 
que aquesta sigui efectiva, siguin les vigents a la Diputació de Barcelona. Això no 
obstant, la integració ha de garantir els drets consolidats del personal afectat, per a la 
qual cosa, i a l’empara del que disposen els articles 36 i 37, del Text refós de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic (TREBEP), aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre s’ha fet necessari l’adopció, en el sí de la Mesa de Negociació de Matèries 
Comunes de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, de data 
31 d’octubre de 2018, i de la Mesa de Negociació de Matèries Comunes de la 
Diputació de Barcelona, reunida en sessió de 6 de novembre de 2018, dels acords 
relatius a les conseqüències sobre les condicions de treball del personal funcionari 
integrat (Valoració de Llocs de Treball, confecció de la primera RLT de l’ORGT, 
personal funcionari interí i altres procediments diversos) en el Procés d’Integració de la 
Funció Pública de l’Organisme de Gestió Tributària a la Funció Pública de la Diputació 
de Barcelona i afectacions específiques al personal laboral que continuarà vinculat 
orgànicament a l’ORGT. Aquests acords estableixen els drets consolidats i les 
situacions transitòries derivades de la integració en relació al personal afectat pel que 
fa a les següents matèries: personal interí; classificació professional; valoració de llocs 
de treball; drets consolidats de carrera professional; provisió i; productivitat, descrits a 
l’informe dels serveis de Recursos Humans que s’incorpora a l’expedient corresponent 
a la integració. 
 
Vistos els articles 33 i 38.3) del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic 
(TREBEP), aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que determinen 
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que les administracions públiques podran encarregar el desenvolupament de les 
activitats de negociació col·lectiva a òrgans creats per elles, de naturalesa estrictament 
tècnica, que ostentaran la seva representació prèvies les instruccions polítiques 
corresponents, sense perjudici de la ratificació dels acords assolits pels òrgans de 
govern amb competència per adoptar-los, com també que per a la validesa i eficàcia 
dels acords assolits serà necessària la seva aprovació expressa i formal pels òrgans 
de govern esmentats. 
 
Vist que de conformitat amb l’article 37.1 del TREBEP, s’ha dut a terme la 
corresponent negociació, en aquest cas amb acord final, amb els òrgans de 
representació del personal legitimats. 
 
Vist el que disposa el vigent Reglament orgànic de la Diputació aprovat per acord 
plenari de data 30 de gener de 2003 (BOPB núm. 42, de 18.02.2003) sobre 
coordinació dels organismes autònoms, quant a la competència que es reserva de la 
Diputació dels organismes autònoms d’ella dependents i, en els mateixos termes, els 
Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària (BOBP de 04.05.2015), és procedent 
l’aprovació de la Integració de la funció pública de l’Organisme de Gestió Tributària en 
la funció pública de la Diputació de Barcelona i la ratificació de l’acord adoptat per la 
Mesa de Negociació de Matèries Comunes de la Diputació de Barcelona de data 6 de 
novembre de 2018, relatiu a les conseqüències sobre les condicions de treball del 
personal funcionari integrat (Valoració de Llocs de Treball, confecció de la primera RLT 
de l’ORGT, personal funcionari interí i altres procediments diversos) en el Procés 
d’Integració de la funció pública de l’Organisme de Gestió Tributària a la funció pública 
de la Diputació de Barcelona i afectacions específiques al personal laboral que 
continuarà vinculat orgànicament a l’ORGT, en els termes recollits en l’Acord de la 
Junta de Govern de l’ORGT, de data 5 de desembre de 2018, sobre les mateixes 
matèries, amb els mateixos continguts que el present dictamen. 
 
Amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de la corporació, és preceptiu l’informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans.  
 

Vist l’article 33.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local.  
 

En virtut de tot això, en ús de les facultats conferides per l’article 1.4.b) del Decret 
6776/18, de 3 de juliol, quant als nomenaments i delegacions conferides per la 
Presidència a favor dels òrgans unipersonals de la Diputació de Barcelona, sotmeto al 
consideració del Ple corporatiu, previ informe de la Comissió Informativa i de 
Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer. INTEGRAR la funció pública de l’Organisme de Gestió Tributària en la funció 
pública de la Diputació de Barcelona, tot extingint-se la funció pública de l’ORGT, 
d’acord amb les consideracions esmentades a la part expositiva del present Acord. 
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Segon. INTEGRAR les següents categories de l’Escala d’Administració Especial, 
Subescala Serveis Especials, classe Comeses Especials de l’Organisme de Gestió 
Tributària en l’Escala d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, classe 
Comeses Especials de la Diputació de Barcelona:  
 

 GRUP A   
 

o Subgrup A1   Tècnic superior     
o Subgrup A2   Tècnic mitjà   

 

 GRUP C   
 

o Subgrup C1  
 

 Oficial tècnic de recaptació    
 Tècnic auxiliar de gestió      
 Administratiu de gestió i recaptació    

 
o Subgrup C2 

  
 Oficial de Recaptació i Gestió     
 Auxiliar de Gestió Tributària  

 
Tercer. DECLARAR “a extingir” les categories corresponents al subgrup C2 
anomenades Oficial de recaptació i gestió i auxiliar de gestió tributària i la categoria 
corresponent al subgrup C1 tècnic auxiliar de gestió, totes de l’Escala d’Administració 
Especial, Subescala Serveis Especials, classe Comeses Especials de l’Organisme de 
Gestió Tributària que s’integren en l’Escala d’Administració Especial, Subescala 
Serveis Especials, classe Comeses Especials de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart. APROVAR que el personal funcionari de carrera i personal funcionari interí de 
l’ORGT en situació administrativa de servei actiu a data 31 de desembre de 2018 
s’integrarà, en data 1 de gener de 2019, a la funció pública de la Diputació de 
Barcelona en l’Escala d’Administració Especial, Subescala Serveis Especials, Classe 
Comeses Especials de la Diputació de Barcelona, en la mateixa Categoria que estigui 
prestant serveis a 31 de desembre de 2018. 
 
Cinquè. APROVAR que el personal funcionari de l’ORGT en situació administrativa 
diferent a la de servei actiu s’integrarà en data 1 de gener de 2019 en la mateixa 
situació administrativa i categoria que es trobi a 31 de desembre de 2018, per bé que 
els drets de reingrés o altres declarats al seu favor vindran referits a la Diputació de 
Barcelona, en quina funció pública s’integren. 
 
Sisè. APROVAR que el President de la de la Diputació de Barcelona i President de 
l’ORGT relacionarà l’1 de gener de 2019 individualment el personal que s’integra en 
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funció de la seva categoria i de la situació administrativa en què es trobi a 31 de 
desembre de 2018 a l‘ORGT, per a la qual cosa resta autoritzat específicament, si 
s’escau, per a dictar les resolucions corresponents. 
 
Setè. RATIFICAR, als efectes del que disposa l'article 38.3 del TREBEP, els acords de 
la Mesa de Negociació de Matèries Comunes de l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona, de data 31 d’octubre de 2018 i de la Mesa de Negociació de 
Matèries Comunes de la Diputació de Barcelona de data 6 de novembre de 2018, 
quines Actes s’incorporen al present Acord, que porten causa i inclouen els preacords 
sobre procediments i l’Acord final de la Comissió Negociadora prevista a l’apartat 1 de 
“l’Acord de Negociació de les conseqüències sobre les condicions de treball del 
personal funcionari integrat (Valoració de Llocs de Treball, confecció de la primera RLT 
de l’ORGT, personal funcionari interí i altres procediments diversos) en el Procés 
d’Integració de la Funció Pública de l’Organisme de Gestió Tributària a la Funció 
Pública de la Diputació de Barcelona i afectacions específiques al personal laboral que 
continuarà vinculat orgànicament a l’ORGT”, signat entre la corporació (Diputació de 
Barcelona i ORGT) i les organitzacions sindicals CCOO i UGT, de data 24 d’octubre de 
2018, quines Actes s’incorporen també al present Acord, de conformitat amb les 
consideracions esmentades a la part expositiva del present dictamen. 
 
Vuitè. DISPOSAR que les parts que han signat l’Acord referit a la resolutiva setena, 
podran constituir una Comissió paritària de seguiment. 
 
Novè. DISPOSAR que s’endeguin les actuacions necessàries per a l’adequació dels 
vigents Estatuts de l’ORGT a la situació derivada de la integració. 
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El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de debat d’aquest punt, que es troba 
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018122001?ts=657 
HASH del video:”1TakE2JdgPJIjg1K84ZOcRfIa6q0mXPk96G7F3gqWB8=" 

 
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Recasens (CiU). 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018122001?ts=657
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Finalitzat el debat, per part del president s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
Grups polítics següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3),  
CUP - Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1). 
 
1.15.- Dictamen de data 12 de desembre de 2018, pel qual es proposa aprovar la 
Relació de Llocs de Treball de l’Organisme de Gestió Tributària i integrar-la en la 
Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona, d’acord amb la 
proposta aprovada per la Junta de Govern de l’ORGT de data 5 de desembre de 
2018 (exp. núm. 2018/20357). 
 
“Ates que existeix la voluntat de procedir a la Integració de la funció pública de 
l’Organisme de Gestió Tributària en la funció pública de la Diputació de Barcelona, 
desapareixent la funció pública pròpia de l’Organisme de Gestió Tributària, i que està 
previst que el dictamen corresponent sigui inclòs a l’Ordre del dia del mateix Ple 
corporatiu d’aquest dictamen, conjuntament amb el dictamen corresponent a la 
ratificació dels acords de la Mesa de Negociació de Matèries Comunes de l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, de data 31 d’octubre de 2018 i de la 
Mesa de Negociació de Matèries Comunes de la Diputació de Barcelona de data 6 de 
novembre de 2018, relatius a les conseqüències sobre les condicions de treball del 
personal funcionari integrat (Valoració de Llocs de Treball, confecció de la primera RLT 
de l’ORGT, personal funcionari interí i altres procediments diversos) en el Procés 
d’Integració de la Funció Pública de l’Organisme de Gestió Tributària a la Funció 
Pública de la Diputació de Barcelona i afectacions específiques al personal laboral que 
continuarà vinculat orgànicament a l’ORGT. 
 
Vist el que disposen l’article 16 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la 
reforma de la funció pública, que estableix que les corporacions locals formaran la 
relació de llocs de treball existents en la seva organització, l’article 74 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), que dicta que les relacions 
de llocs de treball comprendran, com a mínim, la denominació dels llocs, els grups de 
classificació professional, els cossos o escales, en el seu cas, a què estiguin adscrits, 
els sistemes de provisió i les retribucions complementàries, els articles 29 i següents 
del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública, que determinen que les relacions de llocs de treball han de contenir la 
denominació i les característiques essencials dels llocs, els requisits essencials per 
ocupar-los, el complement de destinació i l'específic i la forma de provisió dels llocs, i 
l’article 31 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de 
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personal al servei de les entitats locals de Catalunya, en relació amb els documents 
que s’han d’incorporar en la relació de llocs de treball.  
 
Vistos els annexos al present dictamen, que incorporen la primera Relació de Llocs de 
Treball de l’ORGT, per tal d’integrar-la en la Relació de Llocs de Treball de la Diputació 
de Barcelona, els informes dels serveis de Recursos Humans sobre la valoració de 
llocs de treball i el Manual de Funcions resultant, realitzats de conformitat amb el 
Manual de Valoració de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona (Diba-EANOR), 
que incorpora les fitxes de valoració individualitzada, la denominació, missió, funcions 
bàsiques i funcions específiques de cada lloc, els grups de classificació professional, 
els sistemes de provisió, el complement de destinació, el complement específic, els 
requisits per a la seva provisió (titulació, escala, subescala, classe i categoria i 
requisits de català, entre d’altres) i els mèrits rellevants per a la seva provisió (formació 
i experiència, entre d’altres).  
 
Vist que de conformitat amb l’article 37.1 del TREBEP, s’ha dut a terme la 
corresponent negociació, en aquest cas amb acord final, amb els òrgans de 
representació del personal legitimats. 
 
Vist el que disposa l’article 44, apartat 2, lletra f) en relació amb l’apartat 4, del vigent 
Reglament Orgànic de la Diputació aprovat per acord plenari de data 30 de gener de 
2003 (BOPB núm. 42, de 18.02.2003) sobre coordinació dels organismes autònoms, 
quant a la competència que es reserva de la Diputació dels organismes autònoms 
d’ella dependents, de l’adopció de l’acord d’aprovació de la relació de llocs de treball 
permanent, i en els mateixos termes, l’article 28.1.f) dels Estatuts de l’Organisme de 
Gestió Tributària (BOBP de 04.05.2015), és procedent l’aprovació pel Ple de la primera 
Relació de Llocs de Treball de l’ORGT i integrar-la en la Relació de Llocs de Treball de 
la Diputació de Barcelona, com també aprovar el Manual de Funcions, les fitxes de 
valoració individualitzada i les taules retributives corresponents a Relació de Llocs de 
treball aprovada, en els termes recollits en l’Acord de la Junta de Govern de l’ORGT de 
data 5 de desembre de 2018, amb els mateixos continguts que el present dictamen.  
 
Atès que existeix consignació pressupostària suficient al Pressupost del Capítol I de 
l’ORGT per a l’exercici 2019 per aprovar la present relació de llocs de treball i que, en 
els termes en què s’adopta aquest acord, la Intervenció General no l’informarà en 
entendre que no està subjecte a fiscalització prèvia limitada. 
 
Vist l’informe previ, preceptiu i no vinculant de la Secretaria General de la corporació, 
d’acord amb l’apartat 6è. de l’article 3.3.d) del Real Decreto 128/2018, de 165 de 
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de caràcter nacional, com a part de la funció pública de 
secretaria d’assessorament legal preceptiu, en proposar-se l’aprovació de la primera 
RLT de l’ORGT i la integració en la RLT de la Diputació de Barcelona, en el que 
s’indica que es donen les característiques de singularitat i excepcionalitat previstes a 
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l’article 18.7) de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, però en 
cap cas podria tenir efectes retroactius en via administrativa. 
 
Amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de la corporació, és preceptiu l’informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans. 
  
Vist que l’article 33.2.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local atribueix al Ple de la corporació l’aprovació de la relació del llocs de treball. 
 
En virtut de tot això, en ús de les facultats conferides per l’article 1.4.b) del Decret 
6776/18, de 3 de juliol, quant al nomenament i delegacions conferides per la 
Presidència a favor dels òrgans unipersonals de la Diputació de Barcelona, aquesta 
Presidència delegada sotmet a la consideració del Ple Corporatiu, previ informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, 
l’adopció del següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la primera Relació de Llocs de Treball de l’Organisme de Gestió 
Tributària, que figura recollida a l’annex I al present dictamen, i integrar-la en la 
Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les 
consideracions esmentades a la part expositiva del present Acord. 
 
Segon. APROVAR el Manual de Funcions, les fitxes de valoració individualitzada i les 
taules retributives corresponents a Relació de Llocs de Treball aprovada, que figuren 
recollides respectivament a l’annex II al present dictamen. 
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Nota: Les pàgines de l’Annex II, Acord aprovació primera RLT de l’ORGT per tal 
d’integrar-se en la RLT de la Diputació de Barcelona no figuren numerades 
correlativament degut a la supressió de les pàgines en blanc. 
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I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels 
Grups polítics següents: Convergència i Unió (13), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
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Progrés (10), Entesa (5), Partit Popular (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3),  
CUP - Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1). 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

1.16.- Dictamen de data 7 de desembre de 2018, pel qual es proposa estimar, 
parcialment, les al·legacions presentades per diversos ajuntaments, en relació 
amb el Pla Zonal de la Xarxa Local de Carreteres de la Diputació de Barcelona, 
així com tramitar-lo al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya als efectes de la seva aprovació definitiva, i tramitar-lo a la Direcció 
Territorial de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya, als efectes de 
formular la seva declaració ambiental estratègica (exp. núm. 2015/2052). 
 
“Fets 
 
La Diputació de Barcelona, en sessió plenària del dia 19 de juliol de 2018, va aprovar, 
entre d’altres, el dictamen 109/2018, mitjançant el qual s’acordà l’aprovació inicial del 
Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona, de conformitat 
amb el que disposa l’article 16 de l’Ordenança reguladora de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona, l’article 5 del Decret 466/2004, de 28 de 
desembre, relatiu a determinats instruments de planificació de la mobilitat i al Consell 
de la Mobilitat i els articles 21  i 22 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental. 
 
Donant compliment a les disposicions vigents, l’expedient d’aprovació inicial del Pla 
zonal  citat al paràgraf anterior es va sotmetre al tràmit d’informació pública, mitjançant 
la publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 25 de 
juliol de 2018, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 1 d’agost de 2018 
i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la corporació, per un termini de 2 mesos 
per tal que es poguessin presentar reclamacions i/o al·legacions. 
 
Així mateix, es va sotmetre a informe del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya (Direcció General de Carreteres, Direcció General 
d’Urbanisme i Direcció General de Polítiques Ambientals), de la Delegació del Govern 
de l’Estat a Catalunya, de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya, de la 
Federació de Municipis de Catalunya, de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, dels ajuntaments i consells comarcals de la província de Barcelona, de 
l’Autoritat del Transport Metropolità, de Transports Metropolitans de Barcelona i de les 
organitzacions empresarials i sindicals més representatives, per un termini de 2 mesos 
comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona; i a consulta, pel mateix període de temps, de les 
administracions públiques afectades i persones interessades que van ser consultades 
per la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental de la Generalitat de Catalunya per a 
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emetre el document d’abast en el marc del procediment d’avaluació ambiental 
estratègica, així com a la citada Subdirecció General, als efectes de donar compliment 
al previst en la Llei L’article 22 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental.  
 
Una vegada transcorregut el termini de dos mesos esmentat als paràgrafs anteriors 
per a la presentació d’al·legacions i informes, han tingut entrada, al Registre General 
de la Diputació de Barcelona, els següents escrits: 
 

NºEns Ens  Tipus Al·legació Via 
Data 

Al.legació 
Data Registre 

Entrada  

1 Ajuntament Arenys de Mar  
No presenten cap 
observació 

-- 30/07/2018 31/07/2018 

2 Ajuntament de Viladecavalls  
No presenten cap 
observació 

-- 17/09/2018 17/09/2018 

3 
Ajuntament de La Palma de 
Cervelló 

 
Incorporar nou camí a 
carretera 

BL-902 18/09/2018 18/09/2018 

4 
Ajuntament de Sant Mateu 
de Bages 

 
Incorporar nou camí a 
carretera 

BG-126 14/09/2018 23/09/2018 

 
No descatalogar tram de 
carretera 

BV-3003 14/09/2018 23/09/2018 

5 
Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

 
No descatalogar tram de 
carretera 

BV-1243 21/09/2018 24/09/2018 

 
No descatalogar tram de 
carretera 

BV-1423 21/09/2018 24/09/2018 

6 Ajuntament de Cardona 

 
Incorporar nou camí a 
carretera 

BG-027 25/09/2018 25/09/2018 

 
Incorporar nou camí a 
carretera 

BG-025 25/09/2018 25/09/2018 

7 Consell Comarcal del Bages 

 
Incorporar nou camí a 
carretera 

BG-027 25/09/2018 25/09/2018 

 
Incorporar nou camí a 
carretera 

BG-025 25/09/2018 25/09/2018 

 
Incorporar nou camí a 
carretera 

BG-126 25/09/2018 25/09/2018 

 
No descatalogar tram de 
carretera 

BV-3003 25/09/2018 25/09/2018 

8 Consell Comarcal del Moianès 

 
Incorporar nou camí a 
carretera 

MO-012 25/09/2018 25/09/2018 

 Modificar traça camí MO-116 25/09/2018 25/09/2018 

 
Canviar denominació 
camí 

MO-123 25/09/2018 25/09/2018 

 
Error de text en el 
document 

-- 25/09/2018 25/09/2018 

9 Ajuntament de Mediona  
No presenten cap 
observació 

-- 03/09/2018 27/09/2018 

10 Ajuntament de Sant Celoni  
No descatalogar tram de 
carretera 

BV-5112 05/10/2018 09/10/2018 
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NºEns Ens  Tipus Al·legació Via 
Data 

Al.legació 
Data Registre 

Entrada  

 
Descatalogar tram de 
carretera 

BV-5114 05/10/2018 09/10/2018 

11 
Ajuntament de Monistrol de 
Montserrat 

 
No presenten cap 
observació 

-- 09/10/2018 09/10/2018 

 
A considerar en redactar 
estudis i projectes 

-- 09/10/2018 09/10/2018 

12 

Territori i Sostenibilitat. 
Direcció General 

d’Infraestructures de 
Mobilitat 

 Justificació tècnica criteris -- 03/12/2018 03/12/2018 

 Justificació tècnica criteris -- 03/12/2018 03/12/2018 

 Justificació tècnica criteris Varis 03/12/2018 03/12/2018 

 
A considerar en redactar 
estudis i projectes 

Varis 03/12/2018 03/12/2018 

 
A considerar en redactar 
estudis i projectes 

Varis 03/12/2018 03/12/2018 

 Justificació tècnica criteris Varis 03/12/2018 03/12/2018 

 Justificació tècnica criteris OS-109 03/12/2018 03/12/2018 

 
A considerar en redactar 
estudis i projectes 

OS-109 03/12/2018 03/12/2018 

 
No descatalogar tram de 
carretera 

BV-2443 03/12/2018 03/12/2018 

 
No descatalogar tram de 
carretera 

BV-4402 03/12/2018 03/12/2018 

 
A considerar en redactar 
estudis i projectes 

 03/12/2018 03/12/2018 

       

 
Així mateix, s’han presentat 7 informes d’organismes ambientals que fan referència al 
contingut de l’Estudi Ambiental Estratègic del Pla Zonal i que tracten aspectes de 
detall per a garantir la integració de valors i criteris ambientals en la redacció del Pla i 
que s’han integrat en el document-resum del citat estudi. 
 

 
NºEns 

Ens  
Data 

Al.legació 
Data Registre 

Entrada  

1 
TES-DIRECCIÓ GENERAL POLÍTIQUES 
AMBIENTALS I MEDI NATURAL.  
Informe sectorial Biodiversitat i Medi Natural 

 27/09/2018 27/09/2018 

2 
TES-DIRECCIÓ GENERAL POLÍTIQUES 
AMBIENTALS I MEDI NATURAL. 
Informe sectorial Qualitat Acústica 

 27/09/2018 27/09/2018 

3 
TES-DIRECCIÓ GENERAL POLÍTIQUES 
AMBIENTALS I MEDI NATURAL.  
Informe sectorial Qualitat lumínica 

 27/09/2018 27/09/2018 

4 
TES-DIRECCIÓ GENERAL POLÍTIQUES 
AMBIENTALS I MEDI NATURAL.  
Informe sectorial Servei de Plans i Programes 

 22/10/2018 22/10/2018 

5 
TES-DIRECCIÓ GENERAL POLÍTIQUES 
AMBIENTALS I MEDI NATURAL.  
Informe sectorial Canvi Climàtic 

 22/10/2018 22/10/2018 

6 AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA  25/10/2018 25/10/2018 
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NºEns 

Ens  
Data 

Al.legació 
Data Registre 

Entrada  

7 
TES-DIRECCIÓ GENERAL POLÍTIQUES 
AMBIENTALS I MEDI NATURAL.  
Informe sectorial Servei de Projectes 

 05/11/2018 05/11/2018 

 
Resolució d’al·legacions 
 
En data 4 de desembre 2018, els tècnics de l’Oficina Tècnica de Planificació i 
Actuació en Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, ha emès informe en el qual s’analitzen i resolen totes les al·legacions 
presentades: 
 
1. Ajuntament d’Arenys de Mar 
 
Al·legació única: 
 
Manifesta que dins del Pla Zonal no existeix cap actuació dins del terme municipal i 
per tant no es considera necessari presentar cap al·legació al mateix. 
 
S’arxiva en la documentació rebuda en l’expedient d’informació pública, i no es realitza 
cap canvi en el document.  
 
2. Ajuntament de Viladecavalls 
 
Al·legació única: 
 
Manifesta que no s’observa que el Pla Zonal tingui cap mena d’afectació urbanística i 
ambiental sobre el terme municipal de Viladecavalls (no s’ha inclòs cap actuació en 
camins i no hi carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona en el terme 
municipal). 
 
S’arxiva en la documentació rebuda en l’expedient d’informació pública, i no es realitza 
cap canvi en el document. 
 
3. Ajuntament de La Palma de Cervelló 
 
Al·legació única: 
 
Sol·licita considerar la possibilitat d’incorporar la totalitat del vial de connexió entre la 
carretera BV-2421 i la urbanització Fontpineda (d’ara en endavant camí BL-902) a la 
titularitat de la Diputació de Barcelona per tal de garantir el seu correcte manteniment i 
la millora de les seves condicions de seguretat i/o traçat, atès que l’Ajuntament no 
disposa de suficients efectius materials i logístics per atendre les necessitats d’aquest 
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eix (tant de manteniment com de millora de les seves condicions de seguretat i/o 
traçat). 
 
Resposta: 
 
La connectivitat de la urbanització Fontpineda amb la xarxa de carreteres es realitza 
actualment a partir de dues vies: 
 

 Camí BL-056 Camí de Fontpineda. Enllaça la urbanització de Fontpineda (Pallejà) 
amb el nucli urbà de Pallejà, des d’on s’accedeix a la xarxa viària (autovia A-2). El 
Pla Zonal contempla en aquest camí una actuació de “millora de seguretat viària en 
camí” 

 

 Camí BL-902 vial de connexió entre la carretera BV-2421 i la urbanització 
Fontpineda (Pallejà). Es tracta del camí objecte de l’al·legació i que no està recollit 
en la versió del Pla Zonal aprovada inicialment i sotmesa a informació pública.  

 
Des de Diputació de Barcelona es considera com a criteri a aplicar en aquest cas que 
per a garantir la unió d’un nucli a la xarxa de carreteres és suficient que aquesta es 
realitzi a través d’un únic vial.  
 
En el Pla Zonal s’ha emprat en general el criteri d’exclusió de paral·lelisme funcional 
en el casos d’unió de dos nuclis per carretera amb dos camins de traça paral·lela de 
mateixa funcionalitat. En aquests casos, s’ha escollit per tal d’evitar duplicitat funcional 
de vies, el camí que es considera de major importància, que es correspon generalment 
amb el de major intensitat de trànsit. 
 
En el cas que ens ocupa, i de forma similar al criteri de paral·lelisme funcional, si 
existeixen dos vials amb mateixa funcionalitat (accés a nucli des de la xarxa local de 
carretera) per tal de no duplicar la xarxa viària cal escollir aquell vial que es consideri 
més important dels dos. 
 
En aquest cas, des de Diputació de Barcelona es considera que el vial que 
desenvolupa millor aquesta funcionalitat és el camí BL-056, pels següents motius: 
 

 És el camí inicialment inclòs en l’Inventari de Camins d’Interès Territorial del Baix 
Llobregat redactat per Diputació de Barcelona redactat per Diputació de Barcelona 
l’any 2010 amb el consens dels municipis de la comarca. 

 

 És el camí que, un cop analitzat en el Pla Zonal, ha estat novament consensuat 
amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat en el procés de participació pública en 
la definició de les propostes del Pla que es va portar a terme entre juny de 2016 i 
abril de 2017. 
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 El camí BL-056 presenta major intensitat de trànsit de vehicles registrada  
(2.796vehicles/dia), superior a la del camí sol·licitat (BL-902), que és de 1.134 
vehicles/dia, d’acord amb un aforament de trànsit que ha efectuat en el camí 
recentment la Diputació de Barcelona. 

 
Després de l’anàlisi efectuat no s’accepta l’al·legació atès que, d’acord amb les 
consideracions anteriors (duplicitat de funcionalitat respecte un altre camí), aquest 
camí no compleix la funcionalitat de carretera definida al Reglament General de 
Carreteres i, per tant, es proposa no incloure aquesta proposta en el contingut del Pla 
Zonal. 
 
4. Ajuntament de Sant Mateu de Bages 
 
Al·legació 1: 
 
Proposa la inclusió del camí BG-126 Carretera de Castelltallat en les propostes del Pla 
Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona. Es justifica amb els 
següents arguments: 
 

 Compleix els criteris B, F i G del Reglament General de l’article 4 del Reglament 
General de Carreteres (condicions funcionals mínimes de carreteres): 
Compleix el criteri B perquè serveix a una població de 156 habitants. 
Compleix el criteri F perquè estalvia redueix recorreguts actuals (de 37km a 15km 
per anar a Aguilar de Segarra, i de 42km a 21km des del nucli de Saló). 
Compleix el criteri G permetent tancament d’itineraris per motius similars. El camí 
escurça l’itinerari del camí de les escombraries de 62km a 36km.  
 

 És d’interès per a l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages i ajuntaments de l’entorn. 
 

 Dona continuïtat a la carretera BV-3003 i fa funció d’eix vertebrador de la Serra de 
Castelltallat. 

 
Resposta: 
 
Atenent a la petició, s’ha procedit a reestudiar el compliment d’algun dels criteris de 
l’article 4 del Reglament General de Carreteres i en especial els esmentats per la 
petició (criteri B, F i G). 
 

 No es compleix el criteri B perquè les dades de població esmentades (90 habitants 
censats al nucli de Sant Mateu de Bages i 66 habitants al nucli de Castelltallat) 
corresponen tant als habitants dels nuclis pròpiament com a població disseminada 
que pot no accedir per aquest camí. A més a més, el criteri B requereix una 
població al llarg del recorregut de més de 150 habitants exclosos els nuclis extrems. 
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 No es compleix el criteri F i G ja que el compliment d’aquests criteris s’ha de fer 
amb un anàlisi cost-benefici complet on no solament intervé la variable estalvi de 
temps de recorregut, sinó que cal considerar la intensitat de trànsit (que és molt 
baixa per aquest camí) i el cost econòmic d’inversió de l’actuació així com els 
costos de manteniment, entre d’altres. 

 

 No es posa en dubte el paper vertebrador del camí en la vialitat municipal, però 
aquesta condició no constitueix en sí una condició funcional mínima de carretera 
segons l’article 4 del Reglament General de Carreteres. 

 
Després de l’anàlisi efectuat, no s’accepta l’al·legació atès que aquest camí continua 
no complint la funcionalitat de carretera definida al Reglament General de Carreteres i, 
per tant, es proposa no incloure aquesta proposta en el contingut del Pla Zonal.  
 
Al·legació 2: 
 
Sol·licita no descatalogar el tram final de carretera BV-3003. Es justifica amb els 
següents arguments: 
 

 No té sentit la descatalogació si finalment es considera la primera al·legació i es 
decideix incloure el camí BG-126 en les propostes del Pla Zonal  
 

 Forma part del recorregut entre Callús, Sant Mateu, Castelltallat, i Aguilar de 
Segarra-Fonollosa.i es compleixen els criteris B, F i G. 

 
Resposta: 
 
La carretera BV-3003 comunica Callús amb el nucli de Sant Mateu de Bages (PK 
6+000) i arriba fins la creu escapçada (PK 13+355) presentant 2 trams diferenciats: 
 

 Tram 0+000-6+000 des de Callús fins al nucli principal de Sant Mateu de Bages 
 

 Tram 6+000-13+355 des del nucli principal de Sant Mateu de Bages fins al cim de 
la creu escapçada.  

 
En el marc del Pla Zonal aprovat inicialment es proposa descatalogar únicament el 
darrer tram des del nucli de Sant Mateu de Bages fins a la creu escapçada, ja que es 
considera que no es compleix cap dels criteris funcionals de carretera del Reglament.  
 
En considerar que l’itinerari conjunt format per la carretera BV-3003 i el camí BG-126 
no compleix cap dels criteris esmentats (veure resposta al.legació1), es té que 
únicament el tram entre Callús i el nucli principal de Sant Mateu de Bages compleix 
alguna condició funcional mínima de l’article 4 del Reglament General de Carreteres. 
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En concret, aquest primer tram 0+000-6+000 compleix el criteri C d’accés al nucli de 
més població del municipi amb la xarxa de carreteres. 
 
Després de l’anàlisi efectuat, no s’accepta l’al·legació atès que aquest tram de 
carretera continua no complint la funcionalitat de carretera definida al Reglament 
General de Carreteres i, per tant, es proposa la seva descatalogació al Pla Zonal.  
 
Talment, cal recordar que per tal de procedir a la descatalogació i traspàs de titularitats 
d’una carretera de la xarxa local a l’ajuntament cal que ambdues administracions 
estiguin d’acord, i així ho explicitin mitjançant els corresponents acords de Ple i es 
tramiti el corresponent expedient administratiu de traspàs en base a aquests acords. 
En tant no es produeixi aquest acord, el tram de carretera en qüestió continuarà essent 
titularitat de la Diputació de Barcelona. 
 
5. Ajuntament de Caldes de Montbui 
 
Al·legació 1: 
 
Sol·licita no descatalogar el tram de carretera BV-1243 (PK inici 8+750 fins a PK final 
12+075) de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona. Es justifica amb 
els següents arguments: 
 

 Compleix el criteri E dels criteris funcionals mínims de carretera de l’article 4 del 
Reglament General de Carreteres en constituir un camí que dona accés a Sant 
Sebastià de Montmajor, centre d’interès cultural, esportiu i de lleure amb més de 
50.0000 visitants anuals. 

 

 Aquest nombre de visitants s’estima a partir de la IMD de la carretera (822 
vehicles/dia) i un nivell d’ocupació de 1,25 persones/vehicle.  

 
Resposta: 
 
La carretera BV-1243 comunica Caldes de Montbui amb el petit nucli de Sant Sebastià 
de Montmajor (14 habitants) i funcionalment presenta 3 trams diferenciats amb trànsit 
decreixent: 
 

 Tram 0+000-0+250 des de Caldes de Montbui fins al Càmping El Pasqualet. 
 

 Tram 0+250-8+750 des del Càmping El Pasqualet fins a la urbanització El Farell 
(157 habitants). 

 

 Tram 8+750-12+075 des de la urbanització El Farell (157 habitants) fins a Sant 
Sebastià de Montmajor (14 habitants). 
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En el marc del Pla Zonal aprovat inicialment es proposa descatalogar únicament el 
darrer tram entre la urbanització El Farell i Sant Sebastià de Montmajor, ja que es 
considera que no es compleix cap dels criteris funcionals de carretera del Reglament. 
L’estació d’aforament de la carretera BV-1243 es troba situada en el PK 0+157 i 
registra una intensitat de trànsit de 838 vehicles/dia (2017). Està situada per tant en el 
primer tram i registra tant els vehicles que accedeixen al càmping El Pasqualet com els 
que accedeixen a la urbanització El Farell. 
 
Es considera per tant que no pot considerar-se aquesta intensitat de trànsit com a 
representativa del darrer tram de la carretera, tenint en compte que el trànsit principal 
de la carretera és el que accedeix a la urbanització El Farell i al Càmping El Pasqualet.  
 
Sant Sebastià de Montmajor compta només amb 14 habitants, de forma que s’estima 
que no s’assoleixen els 50.000 visitants anuals que requereix el criteri E del 
Reglament. 
 
Després de l’anàlisi efectuat, no s’accepta l’al·legació atès que aquest tram de 
carretera continua no complint la funcionalitat de carretera definida al Reglament 
General de Carreteres i, per tant, es proposa la seva descatalogació al Pla Zonal.  
 
Talment, cal recordar que per tal de procedir a la descatalogació i traspàs de titularitats 
d’una carretera de la xarxa local a l’ajuntament cal que ambdues administracions 
estiguin d’acord, i així ho explicitin mitjançant els corresponents acords de Ple i es 
tramiti el corresponent expedient administratiu de traspàs en base a aquests acords. 
En tant no es produeixi aquest acord, el tram de carretera en qüestió continuarà essent 
titularitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Al·legació 2: 
 
Sol·licita no descatalogar el tram de carretera BV-1423 “Accés nord a Torre Marimon” 
(PK 1+400 fins a PK-2+000) i proposta de descatalogació del tram 2+000-2+130 amb 
la condició de retirada de l’asfalt. Es justifica amb els següents arguments: 
 

 Compleix el criteri E dels criteris funcionals mínims de carretera de l’article 4 del 
Reglament General de Carreteres en constituir un camí que dóna accés a la Torre 
Marimon, actualment seu de l’Institut de Recerca i Tecnologia Alimentària (IRTA) 
centre d’interès cultural, esportiu i de lleure amb més de 50.0000 visitants anuals, 
que està situada entre els PK 1+400 i 1+700. 

 

 Aquest nombre de visitants s’estima a partir de la IMD de la carretera (1.167 
vehicles/dia) i un nivell d’ocupació de 1,25 persones/vehicle.  

 
Resposta: 
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La carretera BV-1423 comunica Caldes de Montbui amb la Torre Marimon, actualment 
seu de l’IRTA, i funcionalment presenta 2 trams diferenciats amb trànsit decreixent: 
 

 Tram 0+000-1+400 des de Caldes de Montbui fins a la intersecció amb la carretera 
BV-1424 que enllaça amb la carretera C-59, que coincideix amb l’accés principal a 
la Torre Marimon. 
 

 Tram 1+400-2+130 des de l’accés principal a la Torre Marimon fins la zona d’El 
Bosquet. 

 
En el marc del Pla Zonal aprovat inicialment es proposa descatalogar únicament el 
darrer tram des de l’accés principal a la Torre Marimon fins la zona del Bosquet, ja que 
es considera que no es compleix cap dels criteris funcionals de carretera del 
Reglament. 
 
L’estació d’aforament de la carretera BV-1423 es troba situada en el PK 1+000 i 
registra una intensitat de trànsit de 1167 vehicles/dia (2017). Està situada per tant en 
el primer tram de la carretera i registra tant els vehicles que accedeixen a la carretera 
C-59 a través de la carretera BV-1424 com als vehicles que accedeixen a l’accés 
principal de la Torre Marimon. 
 
Es considera per tant que no pot considerar-se aquesta intensitat de trànsit com a 
representativa del darrer tram de la carretera, tenint en compte que el trànsit principal 
de la carretera és el que accedeix a la carretera C-59 i a l’accés principal a la Torre 
Marimon. 
 
En el segon tram 1+400-2+130 es dóna accés a altres accessos e instal·lacions no 
principals de la Torre Marimon, de forma que s’estima que no s’assoleixen els 50.000 
visitants anuals que requereix el criteri E del Reglament. 
 
Després de l’anàlisi efectuat, no s’accepta l’al·legació atès que aquest tram de 
carretera continua no complint la funcionalitat de carretera definida al Reglament 
General de Carreteres i, per tant, es proposa la seva descatalogació al Pla Zonal.  
 
Talment, cal recordar que per tal de procedir a la descatalogació i traspàs de titularitats 
d’una carretera de la xarxa local a l’ajuntament cal que ambdues administracions 
estiguin d’acord, i així ho explicitin mitjançant els corresponents acords de Ple i es 
tramiti el corresponent expedient administratiu de traspàs en base a aquests acords. 
En tant no es produeixi aquest acord, el tram de carretera en qüestió continuarà essent 
titularitat de la Diputació de Barcelona. 
 
6. Ajuntament de Cardona 
 
Al·legació 1: 
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Sol·licita incloure el camí BG-027 Carretera de Navès en el Pla Zonal de la xarxa local 
de carreteres de la Diputació de Barcelona. Es justifica amb els següents arguments: 
 

 Compleix el criteri F “variant que escurça el itinerari entre 2 nuclis i que segons el 
corresponent estudi cost-benefici és amortitzable en un període de 30 anys amb 
una taxa interna de retorn del 10%”. La Diputació de Barcelona reconeixia que es 
complia aquest punt. 
 

 Tot i que la IMD actual és baixa (45veh/dia), l’estimació d’IMD futura és important 
(449veh/dia). 

 

 Tot i que part del camí es troba dins la comarca del Solsonès, part del recorregut 
(3,5km d’un total de 8,2km) es troben dins del municipi de Cardona (Bages). 

 
Resposta: 
 
Tal i com es va informar al Consell Comarcal del Bages al mes de desembre de 2017, 
inicialment es va proposar una primera relació de camins preseleccionats per a la seva 
inclusió al Pla zonal, entre els quals s’incloïa el camí BG-027 Carretera de Navès, ja 
que efectivament es complia el criteri F esmentat de l’article 4 del Reglament General 
de Carreteres. 
 
Posteriorment es va realitzar un procés de validació dels camins preseleccionats amb 
nous criteris tècnico-econòmics més ajustats determinats per la Diputació i la 
Generalitat de Catalunya (Direcció General de Carreteres i Departament de Medi 
Ambient).  
 
Com a resultat d’aquest anàlisi, alguns resultats van variar, i alguns camins van passar 
a no complir criteris i no es van incorporar al Pla zonal, com és el cas del camí BG-027 
Carretera de Navès.  
 
D’altra banda, es fa observar els fets següents: 
 

 Una estimació més acurada de la demanda futura va donar com a resultat una IMD 
futura de 70 vehicles/dia, més propera a la IMD actual de 45 vehicles/dia. 

 

 El Pla Zonal no pot incloure actuacions fora del seu àmbit d’actuació, que és la 
província de Barcelona. Com que no es preveuen actuacions parcials en camins, és 
a dir, actuar només en una part del recorregut perquè es perdria la funcionalitat 
requerida, caldria coordinar l’actuació amb el Pla Zonal de Lleida, que actualment 
no es troba en procés de redacció. 
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Després de l’anàlisi efectuat, no s’accepta l’al·legació atès que aquest camí continua 
no complint la funcionalitat de carretera definida al Reglament General de Carreteres i, 
per tant, es proposa no incloure aquesta proposta en el contingut del Pla Zonal.  
 
 
Al·legació 2: 
 

Sol·licita incloure el camí BG-025 Camí del Bergús en el Pla Zonal de la xarxa local de 
carreteres de la Diputació de Barcelona. 
 

Es justifica amb els arguments següents: 
 

 Es tracta d’un camí utilitzat com a variant natural de la xarxa viària de la Generalitat 
de Catalunya i de la Diputació de Barcelona. 
 

 Constitueix l’accés a centres d’activitat i centres d’interès esportiu divers 
(explotacions agrícoles i ramaderes, accés a circuit de cotxes, etc...) amb una IMD 
prou important (242vehicles/dia) superior a 100 vehicles/dia. 

 
Resposta: 
 
El camí de Bergús (BG-025) presenta un evident paral·lelisme funcional amb la 
carretera ja existent BV-3001 de titularitat de la Diputació de Barcelona, que canalitza 
un major trànsit. El propi escrit de l’Ajuntament reconeix aquest fet en considerar el 
camí com a “variant natural” de la xarxa de carreteres. 
 
Si bé es cert que el camí dóna accés a diferents centres d’activitat i d’interès esportiu, 
no es pot considerar que compleixi estrictament cap dels criteris del Reglament 
General de Carreteres atenent els següents motius: 
 

 No es compleix el criteri D perquè aquest criteri requereix donar accés a centres 
d’activitat separats a més de 3km de la carretera i amb una IMD de vehicles 
pesants superiors a 100. El criteri considera per tant la intensitat de vehicles 
pesants (IMDp), no la intensitat de trànsit total (IMD). 

 

 No es compleix el criteri E perquè dóna accés a centres d’interès cultural o esportiu 
o d’oci amb més de 50.000 visitants anuals. Amb la dada d’IMD total de la carretera 
(242 vehicles/dia) no es justifica que l’únic equipament esportiu esmentat (accés al 
circuit de cotxes) tingui més de 50.000 visitants/anuals, ja que la major part del 
trànsit de la carretera no té com a origen/destí principal aquest equipament.  

 
Després de l’anàlisi efectuat, no s’accepta l’al·legació atès que aquest camí continua 
no complint la funcionalitat de carretera definida al Reglament General de Carreteres i, 
per tant, es proposa no incloure aquesta proposta en el contingut del Pla Zonal.  
 
7. Consell Comarcal del Bages 
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Al·legació 1: 
 
Sol·licita no descatalogar el tram de carretera BV-1243 (PK inici 8+750 fins a PK final 
12+075) de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona. 
Es justifica amb els següents arguments: 
 

 Compleix el criteri E dels criteris funcionals mínims de carretera de l’article 4 del 
Reglament General de Carreteres en constituir un camí que dona accés a Sant 
Sebastià de Montmajor, centre d’interès cultural, esportiu i de lleure amb més de 
50.0000 visitants anuals. 

 

 Aquest nombre de visitants s’estima a partir de la IMD de la carretera (822 
vehicles/dia) i un nivell d’ocupació de 1,25 persones/vehicle.  

 
Resposta: 
 
La carretera BV-1243 comunica Caldes de Montbui amb el petit nucli de Sant Sebastià 
de Montmajor (14 habitants) i funcionalment presenta 3 trams diferenciats amb trànsit 
decreixent: 
 

 Tram 0+000-0+250 des de Caldes de Montbui fins al Càmping El Pasqualet. 
 

 Tram 0+250-8+750 des del Càmping El Pasqualet fins a la urbanització El Farell 
(157 habitants). 

 

 Tram 8+750-12+075 des de la urbanització El Farell (157 habitants) fins a Sant 
Sebastià de Montmajor (14 habitants). 

 
En el marc del Pla Zonal aprovat inicialment es proposa descatalogar únicament el 
darrer tram entre la urbanització El Farell i Sant Sebastià de Montmajor ja que es 
considera que no es compleix cap dels criteris funcionals de carretera del Reglament. 
 
L’estació d’aforament de la carretera BV-1243 es troba situada en el PK 0+157 i 
registra una intensitat de trànsit de 838 vehicles/dia (2017). Està situada per tant en el 
primer tram i registra tant els vehicles que accedeixen al càmping El Pasqualet com els 
que accedeixen a la urbanització El Farell. 
 
Es considera per tant que no pot considerar-se aquesta intensitat de trànsit com a 
representativa del darrer tram de la carretera, tenint en compte que el trànsit principal 
de la carretera és el que accedeix a la urbanització El Farell i al Càmping El Pasqualet.  
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Sant Sebastià de Montmajor compta només amb 14 habitants, de forma que s’estima 
que no s’assoleixen els 50.000 visitants anuals que requereix el criteri E del 
Reglament. 
 
Després de l’anàlisi efectuat, no s’accepta l’al·legació atès que aquest tram de 
carretera continua no complint la funcionalitat de carretera definida al Reglament 
General de Carreteres i, per tant, es proposa la seva descatalogació al Pla Zonal.  
 
Talment, cal recordar que per tal de procedir a la descatalogació i traspàs de titularitats 
d’una carretera de la xarxa local a l’ajuntament cal que ambdues administracions 
estiguin d’acord, i així ho explicitin mitjançant els corresponents acords de Ple i es 
tramiti el corresponent expedient administratiu de traspàs en base a aquests acords. 
En tant no es produeixi aquest acord, el tram de carretera en qüestió continuarà essent 
titularitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Al·legació 2: 
 
Sol·licita no descatalogar el tram de carretera BV-1423 “Accés nord a Torre Marimon” 
(PK 1+400 fins a PK-2+000) i proposta de descatalogació del tram 2+000-2+130 amb 
la condició de retirada de l’asfalt. 
 
Es justifica amb els arguments següents: 
 

 Compleix el criteri E dels criteris funcionals mínims de carretera de l’article 4 del 
Reglament General de Carreteres en constituir un camí que dona accés a la Torre 
Marimon, actualment seu de l’Institut de Recerca i Tecnologia Alimentària (IRTA) 
centre d’interès cultural, esportiu i de lleure amb més de 50.0000 visitants anuals, 
que està situada entre els PK 1+400 i 1+700. 

 

 Aquest nombre de visitants s’estima a partir de la IMD de la carretera (1.167 
vehicles/dia) i un nivell d’ocupació de 1,25 persones/vehicle.  

 
Resposta: 
 
La carretera BV-1423 comunica Caldes de Montbui amb la Torre Marimon, actualment 
seu de l’IRTA, i funcionalment presenta 2 trams diferenciats amb trànsit decreixent: 
 

 Tram 0+000-1+400 des de Caldes de Montbui fins a la intersecció amb la carretera 
BV-1424 que enllaça amb la carretera C-59, que coincideix amb l’accés principal a 
la Torre Marimon. 

 

 Tram 1+400-2+130 des de l’accés principal a la Torre Marimon fins la zona d’El 
Bosquet. 
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En el marc del Pla Zonal aprovat inicialment es proposa descatalogar únicament el 
darrer tram des de l’accés principal a la Torre Marimon fins la zona del Bosquet, ja que 
es considera que no es compleix cap dels criteris funcionals de carretera del 
Reglament. 
 
L’estació d’aforament de la carretera BV-1423 es troba situada en el PK 1+000 i 
registra una intensitat de trànsit de 1167 vehicles/dia (2017). Està situada per tant en 
el primer tram i registra tant els vehicles que accedeixen a la carretera C-59 a través 
de la carretera BV-1424 com als vehicles que accedeixen a l’accés principal de la 
Torre Marimon. 
 
Es considera per tant que no pot considerar-se aquesta intensitat de trànsit com a 
representativa del darrer tram de la carretera, tenint en compte que el trànsit principal 
de la carretera és el que accedeix a la carretera C-59 i a l’accés principal a la Torre 
Marimon. 
 
En el segon tram 1+400-2+130 es dona accés a altres accessos e instal·lacions no 
principals de la Torre Marimon, de forma que s’estima que no s’assoleixen els 50.000 
visitants anuals que requereix el criteri E del Reglament. 
 
Després de l’anàlisi efectuat, no s’accepta l’al·legació atès que aquest tram de 
carretera continua no complint la funcionalitat de carretera definida al Reglament 
General de Carreteres i, per tant, es proposa la seva descatalogació al Pla Zonal.  
 
Talment, cal recordar que per tal de procedir a la descatalogació i traspàs de titularitats 
d’una carretera de la xarxa local a l’ajuntament cal que ambdues administracions 
estiguin d’acord, i així ho explicitin mitjançant els corresponents acords de Ple i es 
tramiti el corresponent expedient administratiu de traspàs en base a aquests acords. 
En tant no es produeixi aquest acord, el tram de carretera en qüestió continuarà essent 
titularitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Al·legació 3: 
 
Sol·licita incloure el camí BG-027 Carretera de Navès en el Pla Zonal de la xarxa local 
de carreteres de la Diputació de Barcelona. 
 
Es justifica amb els arguments següents: 
 

 Compleix el criteri F variant que escurça el itinerari entre 2 nuclis i que segons el 
corresponent estudi cost-benefici és amortitzable en un període de 30anys amb una 
taxa interna de retorn del 10%”. La Diputació de Barcelona reconeixia que es 
complia aquest punt. 

 

 Tot i que la IMD actual és baixa (45 veh/dia), l’estimació d’IMD futura és important 
(449 veh/dia). 
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 Tot i que part del camí es troba dins la comarca del Solsonès, part del recorregut 
(3,5km d’un total de 8,2km) es troben dins del municipi de Cardona (Bages). 

 
Resposta: 
 
Tal i com es va informar al Consell Comarcal del Bages al mes de desembre de 2017, 
inicialment es va proposar una primera relació de camins preseleccionats per a la seva 
inclusió al Pla zonal, entre els quals s’incloïa el camí BG-027 Carretera de Navès, ja 
que efectivament es complia el criteri F esmentat de l’article 4 del Reglament General 
de Carreteres. 
 
Posteriorment es va realitzar un procés de validació dels camins preselecionants amb 
nous criteris tècnico-econòmics més ajustats determinats per la Diputació i la 
Generalitat de Catalunya (Direcció General de Carreteres i Departament de Medi 
Ambient).  
 
Com a resultat d’aquesta anàlisi, alguns resultats van variar i alguns camins van 
passar a no complir criteris i no es van incorporar al Pla zonal, com és el cas del camí 
BG-027 Carretera de Navès.  
 
D’altra banda, es fa observar els següents fets: 
 

 Una estimació més acurada de la demanda futura va donar com a resultat una IMD 
futura de 70 vehicles/dia, més propera a la IMD actual de 45 vehicles/dia. 

 

 El Pla Zonal no pot incloure actuacions fora del seu àmbit d’actuació que  és la 
província de Barcelona. Com que no es preveuen actuacions parcials en camins, és 
a dir, actuar només en una part del recorregut perquè es perdria la funcionalitat 
requerida, caldria coordinar l’actuació amb el Pla Zonal de Lleida, que actualment 
no es troba en procés de redacció. 

 
Després de l’anàlisi efectuat, no s’accepta l’al·legació atès que aquest camí continua 
no complint la funcionalitat de carretera definida al Reglament General de Carreteres i, 
per tant, es proposa no incloure aquesta proposta en el contingut del Pla Zonal.  
 
Al·legació 4: 
 
Sol·licita incloure el camí BG-025 Camí del Bergús en el Pla Zonal de la xarxa local de 
carreteres de la Diputació de Barcelona. 
 
Es justifica amb els arguments següents: 
 

 Es tracta d’un camí utilitzat com a variant natural de la xarxa viària de la Generalitat 
de Catalunya i de la Diputació de Barcelona. 
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 Constitueix l’accés a centres d’activitat i centres d’interès esportiu divers 
(explotacions agrícoles i ramaderes, accés a circuit de cotxes, etc...) amb una IMD 
prou important (242 vehicles/dia) superior a 100 vehicles/dia. 

 
Resposta: 
 
El camí de Bergús (BG-025) presenta un evident paral·lelisme funcional amb la 
carretera ja existent BV-3001 de titularitat de la Diputació de Barcelona, que canalitza 
un major trànsit. El propi escrit de l’Ajuntament reconeix aquest fet en considerar el 
camí com a “variant natural” de la xarxa de carreteres. 
 
Si bé es cert que el camí dona accés a diferents centres d’activitat i d’interès esportiu, 
no es pot considerar que compleixi estrictament cap dels criteris del Reglament 
General de Carreteres atenent els següents motius:  
 

 No es compleix el criteri D perquè aquest criteri requereix donar accés a centres 
d’activitat separats a més de 3km de la carretera i amb una IMD de vehicles 
pesants superiors a 100. El criteri considera per tant la intensitat de vehicles 
pesants (IMDp), no la intensitat de trànsit total (IMD). 

 

 No es compleix el criteri E perquè dona accés a centres d’interès cultural o esportiu 
o d’oci amb més de 50.000 visitants anuals. Amb la dada d’IMD total de la carretera 
(242 vehicles/dia) no es justifica que l’únic equipament esportiu esmentat (accés al 
circuit de cotxes) tingui més de 50.000 visitants/anuals, ja que la major part del 
trànsit de la carretera no té com a origen/destí principal aquest equipament.  

 
Després de l’anàlisi efectuat, no s’accepta l’al·legació atès que aquest camí continua 
no complint la funcionalitat de carretera definida al Reglament General de Carreteres i, 
per tant, es proposa no incloure aquesta proposta en el contingut del Pla Zonal.  
 
8. Consell Comarcal del Moianès 
 
Al·legació 1: 
 
Incorporació del camí MO-012 Camí de Sant Joan d’Oló en les propostes del Pla Zonal 
de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona.(Terme municipal de 
Santa Maria d’Oló). 
 
Es justifica amb els següents arguments:  
 

 Tot i que el nucli de Sant Joan d’Oló té 83 persones censades, en caps de setmana 
i a l’estiu la població es quadriplica fins a 260 persones (s’aporta quadre d’habitants 
de detall). 
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 El camí, tot i ser paral·lel a una carretera existent, passa per una altra carena i no té 
accés directe a la carretera C-25.  

 

 Al llarg del camí hi trobem diferents activitats econòmiques: cases de colònies, 
turisme rural, granges de porcí i aviram. 

 

 Que es tracta d’un camí de titularitat pública, amb trànsit rodat elevat i que s’hi ha 
realitzat diverses actuacions per tal de millorar les condicions del camí. 

 
Resposta: 
 
Atenent a la petició, s’ha procedit a reestudiar el compliment d’algun dels criteris de 
l’article 4 del Reglament General de Carreteres i en especial els esmentats per la 
petició. 
 
Tot i poder estar d’acord amb les justificacions aportades, aquestes no es corresponen 
clarament amb els requisits explícits de les condicions funcionals de carretera de 
l’article 4 del Reglament General de Carreteres: 
 

 No es compleix el criteri A d’unió de nuclis de més de 150 habitants ja que el propi 
enunciat del criteri estableix que han de ser habitants censats (no estacionals o de 
pas). 
 

 Tot i reconèixer l’existència de punts d’activitat econòmica en el territori, no es 
consideren aquests de prou entitat com per considerar que es compleixi el criteri D. 
Amb les dades disponibles, el camí no presenta una IMD de vehicles pesants 
superior a 100 vehicles pesants/dia. 

 

 En no haver nuclis o activitats econòmiques amb entitat suficient per complir els 
criteris de condició funcional mínima de carretera, el camí podria ésser una drecera 
o variant de la carretera C-25 per als habitants del nucli de Santa Maria d’Oló per a 
accedir a Avinyó a través de la carretera B-431. És aquí on es posa de manifest el 
paral·lelisme funcional d’aquest recorregut amb les carreteres C-25 i BP-4313. 

 
Després de l’anàlisi efectuat, no s’accepta l’al·legació atès que aquest camí continua 
no complint la funcionalitat de carretera definida al Reglament General de Carreteres i, 
per tant, es proposa no incloure aquesta proposta en el contingut del Pla Zonal.  
 
Al·legació 2: 
 
Demana que el tram final del camí MO-116 Santa Coloma Sasserra (Collsuspina-
Castellcir) no connecti amb la travessera urbana de Collsuspina (Carrer Major) i 
continuï per un camí alternatiu fins dalt de La Pullosa i connecti amb el camí OS-202.  
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Es justifica amb els arguments següents:  
 

 El camí MO-116 finalitza a l’inici del poble (carrer Major de Collsuspina) i l’actuació 
pot provocar un augment de la circulació de vehicles per dins del municipi. 

 
Resposta: 
 
L’actuació prevista en el Pla Zonal en la versió sotmesa a informació pública pel que fa 
al camí MO-116* és la de millora de seguretat viària en camí. Aquesta tipologia 
d’actuació preveu actuacions en el camí de diferents tipus (reparació d’esquerdes de 
paviment, millora de senyalització, millora de drenatge, millora de contencions, 
talussos, etc...) per sense dotar-lo de característiques tècniques pròpies de carretera. 
 
És per aquest fet que es considera que dins del període de vigència del Pla Zonal (fins 
l’any 2025) no es preveu que aquesta tipologia d’actuació tingui un increment de trànsit 
que afecti a la travessera urbana de Collsuspina. 
 
Després de l’anàlisi efectuat, no s’accepta l’al·legació en la present versió del Pla 
Zonal vigent fins l’any 2025, però sí que s’accepta que cal tenir-la en compte en 
futures revisions del Pla Zonal, previstes almenys cada 5 anys, en el cas en què es 
plantegés una actuació de transformació de camí en carretera on sí hi ha canvi de 
traçat i pot haver-hi un increment de trànsit que caldria estudiar amb major detall.   
 
Al·legació 3: 
 
Sol·liciten canviar la denominació del camí MO-123* de la denominació incorporada en 
el Pla “Camí de Sant Vicenç de Viladessau” a una nova denominació proposada “Camí 
de Granera a Sant Llorenç Savall”. 
 
Resposta: 
 
Aquest canvi no modifica les actuacions proposades en el Pla Zonal, no constitueix 
cap modificació substancial del contingut del Pla i no afecta a tercers. 
 
S’accepta l’al·legació, atès el major coneixement territorial i del nomenclàtor per part 
del Consell Comarcal del Moianès i dels municipis implicats.  
 
Al·legació 4: 
 
La carretera BV-1423 consta que pertany al Moianès en el document i això no és 
correcte. 
 
Resposta: 
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S’accepta l’al·legació, atès que es constata que es tracta d’un error de text, i que 
efectivament la carretera BV-1423 pertany a la comarca del Vallès Oriental.  
 
Es corregiran diverses taules (com per exemple la taula 11 de l’Annex nº6 Anàlisi i 
diagnosi de la xarxa local de carreteres) indicant que la carretera pertany realment al 
Vallès Oriental. 
 
Aquest canvi no modifica les actuacions proposades en el Pla Zonal, no constitueix 
cap modificació substancial del contingut del Pla i no afecta a tercers. 
 
9. Ajuntament de Mediona 
 
Al·legació única 
 
Que dins del Pla Zonal no hi ha aspectes negatius pel municipi de Mediona, i per tant 
no es considera necessari presentar cap al·legació al mateix. 
 
S’arxiva en la documentació rebuda en l’expedient d’informació pública, i no es realitza 
cap canvi en el document.  
 
10. Ajuntament de Sant Celoni 
 
Al·legació 1: 
 
Sol·licita no descatalogar la carretera BV-5112 (Accés a Olzinelles) de la xarxa local 
de carreteres de la Diputació de Barcelona. 
 
Es justifica amb els següents arguments: 
 

 Constitueix una de les vies principals d’accés al Parc del Montnegre i el Corredor. 
 

 La IMD de la carretera és >100 vehicles/dia d’acord amb les dades que consten al 
propi document del Pla Zonal i és superior als 200 vehicles/dia en cap de setmana. 

 

 No és un vial en cul-de-sac.  
 

 El nombre d’habitants a què dona accés és superior a 150 habitants. 
 

 Constitueix un accés a diversos centres d’interès de la Vall d’Olzinelles dins del 
Parc de Montnegre i Corredor, sobrepassant el caràcter local de la via. 

 
Addicionalment, manifesta que cal incloure una proposta d’inversió per tal de millorar 
la funcionalitat de la via.  
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Resposta: 
 
Tal i com s’exposa en l’apartat 5.3 Diagnosi funcional de la xarxa local de carreteres 
del Pla Zonal, en primer lloc s’analitza el compliment dels criteris del Reglament 
General de Carreteres especificats en l’article 4 (Decret 293/2003). A més, de forma 
complementària, la Diputació de Barcelona ha establert criteris funcionals 
addicionals, on determina quines carreteres seran descatalogables (fins i tot complint 
algun dels criteris funcionals de l’article 4). 
 
El Pla Zonal estableix una sèrie de criteris funcionals complementaris als del 
Reglament General de Carreteres entre els quals efectivament s’esmenta que es 
consideren com a descatalogables aquelles carreteres que compleixin:  
 

 Carreteres que han perdut la seva funcionalitat local i han quedat en desús o s’han 
convertit en “cul de sac” amb IMD<100veh/dia. Accés a nuclis deshabitats o que ja 
no compleixen els criteris A i B del Reglament. 

 
Es tracta però d’un criteri complementari de descatalogació, de forma que no eximeix 
de verificar el compliment de les condicions funcionals de carretera en cada cas 
d’acord amb el Reglament General de Carreteres.  
 
En aquest sentit, i d’acord amb les justificacions aportades, s’ha tornat a comprovar el 
compliment de les condicions funcionals de carretera del Reglament per a aquesta 
carretera. 
 

 No es compleix el criteri A (unió de dos nuclis de més de 150 habitants) d’acord 
amb les dades d’habitants censats, que són les que s’han d’emprar per a aplicar 
aquest criteri. D’acord amb les dades del Municat, el nucli de Olzinelles té 43 
habitants censats (2013) 

 

 No es compleix el criteri E accés a centre d’interès cultural, esportiu i de lleure amb 
més de 50.000 visitants anuals, d’acord amb les dades de IMD actuals del camí 
(142vehicles/dia) No es posa en dubte que el camí doni accés a diversos centres 
d’interès a la Vall d’Olzinelles i que sigui un dels principals vials d’accés al Parc del 
Montnegre i Corredor però aquests fets no són suficients per al compliment del 
criteri E.  

 

 No es compleix cap de la resta de criteris. 
 
Després de l’anàlisi efectuat, no s’accepta l’al·legació atès que aquest tram de 
carretera continua no complint la funcionalitat de carretera definida al Reglament 
General de Carreteres i, per tant, es proposa la seva descatalogació al Pla Zonal.  
 
Talment, cal recordar que per tal de procedir a la descatalogació i traspàs de titularitats 
d’una carretera de la xarxa local a l’ajuntament cal que ambdues administracions 
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estiguin d’acord, i així ho explicitin mitjançant els corresponents acords de Ple i es 
tramiti el corresponent expedient administratiu de traspàs en base a aquests acords. 
En tant no es produeixi aquest acord, el tram de carretera en qüestió continuarà essent 
titularitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Al·legació 2: 
 
Proposa la descatalogació de dos trams de la carretera BV-5114 de Santa Fe del 
Montseny: 
 

 Tram 1: tram urbà entre el carrer Campins i el carrer Nou de Can Sans (des del PK 
0+000 al PK 0+555 aproximadament). 
 

 Tram 2: tram en sòl urbanitzable entre el carrer Nou de Can Sans i el carrer d’accés 
a la zona esportiva de Can Sans (des del PK 0+555 fins al PK 1+300 
aproximadament) 

 
Es justifica amb els següents arguments 
 

 Tram 1. Constitueix una via urbana que discorre en sòl urbà consolidat i no té la 
consideració de travessera. 

 

 Tram 2. La descatalogació del tram ha de permetre la futura integració a la trama 
com a via urbana amb trànsit pacificat, com a futura via cívica que incorpori 
sistemes de transport públic i recorreguts per a vianants i bicicletes que uneixin el 
centre del municipi amb la zona d’equipaments de Can Sans.  

 
Resposta: 
 
En el marc de redacció del Pla Zonal s’ha analitzat el compliment de les condicions 
funcionals mínimes de carretera de l’article 4 del Reglament General de Carreteres per 
al conjunt de carreteres de la xarxa local de titularitat de la Diputació de Barcelona. 
 
En general s’ha analitzat carreteres complertes, de manera que hi ha propostes de 
descatalogació total. En alguns casos, en què funcionalment la carretera presenta 
trams molt diferenciats, s’ha proposat una descatalogació parcial, és a dir, la 
descatalogació d’un cert tram de carretera. 
 
Degut a la seva complexitat, no s’ha analitzat en detall en el marc del Pla Zonal la 
descatalogació de trams urbans i/o urbanitzables que formen part de cada carretera de 
la xarxa local, amb l’excepció de carreteres la traça de les quals discorren totalment en 
sòl urbà. 
 
D’acord amb la legislació vigent en matèria de carreteres, es pot traspassar un tram 
urbà de carretera al municipi corresponent en el cas en què el trànsit urbà (trànsit local 
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o d’agitació) sigui majoritari, entenent com a trànsit urbà aquell trànsit amb origen i 
destí íntegrament dins del tram urbà (el recorregut no excedeix en cap cas els límits de 
tram urbà). 
 
No es disposa de dades de detall de trànsit urbà en els trams urbans de les carreteres 
de titularitat de la Diputació de Barcelona, de forma que no s’ha analitzat la possible 
descatalogació dels trams urbans i/o travesseres.  
 
Després de l’anàlisi efectuat, no s’accepta l’al·legació ja que no es disposa de dades 
de detall (determinació de si el trànsit urbà/local/d’agitació és majoritari, superior al 
50%). 
 
Es considera que aquest anàlisi és possible, però fora de l’àmbit de les propostes del 
Pla Zonal. A instàncies del municipi, la Diputació de Barcelona pot analitzar amb major 
detall la possibilitat de traspassar un tram urbà de carretera, a partir d’un estudi de les 
tipologies de trànsit que cal redactar a tal efecte.  
 
11. Ajuntament de Monistrol de Montserrat 
 
Al·legació 1 :  
 
Manifesta que per tot allò que s’exposa s’informa favorablement el Pla Zonal. 
 
S’arxiva en la documentació rebuda en l’expedient d’informació pública, i no es realitza 
cap canvi en el document.  
 
Al·legació 2: 
 
Manifesta que un cop aprovat definitivament l’estudi informatiu i/o el projecte de traçat, 
aquests vinculen al planejament urbanístic, el qual s’haurà d’adequar a les seves 
determinacions i qualificar els terrenys afectats com xarxa viària municipal bàsica. 
 
Resposta: 
 
Un cop redactat l’estudi informatiu i/o projecte corresponent a l’actuació 
d’eixamplament d’un tram de carretera en el municipi de Monistrol de Montserrat, es 
remetrà a l’Ajuntament per a què faci l’adaptació del planejament urbanístic 
corresponent.  
 
12. Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori 

i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
 
Al·legació 1: 
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El Pla Zonal s’estableix com a l’instrument de definició de la xarxa local de carreteres i 
manca la definició complerta d’aquesta xarxa; cal incorporar aquelles vies de titularitat 
d’altres administracions titulars de carreteres (fonamentalment de la Generalitat de 
Catalunya i en menor mesura del Ministeri de Foment) que formen part de la xarxa 
local de carreteres. 
 
Cal identificar aquelles que han de continuar formant part de la xarxa local de 
carreteres, aquelles carreteres que estan vinculades funcionalment a trams de la xarxa 
bàsica (com calçades laterals o elements d’un enllaç), carreteres que han d’acabar 
integrant-se a la xarxa comarcal, o carreteres que han perdut la seva funcionalitat i són 
susceptibles de descatalogar. 
 

Resposta: 
 

Atenent a la petició, s’ha procedit a analitzar la xarxa local de carreteres que no és de 
titularitat de la Diputació de Barcelona (xarxa local de carreteres de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya o el Ministeri de Foment). Atesa la complexitat d’aquesta 
xarxa i el menor coneixement de les seves característiques tècniques i funcionals, no 
s’ha pogut realitzar una diagnosi funcional al mateix nivell de detall que la realitzada 
respecte la xarxa local que sí es de titularitat de la Diputació de Barcelona. Es proposa 
per tant un anàlisi més general d’aquesta xarxa per tal d’identificar aquells casos on 
clarament els trams no tenen la funcionalitat de carretera local 
 

En primer terme, s’ha procedit a avaluar per a cada carretera de la xarxa local que no 
és de titularitat de la Diputació de Barcelona si es compleixen els criteris funcionals 
mínims de carretera de l’article 4 del Reglament de Carretera (Decret 293/2003). 
L’objectiu ha estat identificar aquells casos on clarament no es compleixen cap dels 
criteris, i per tant es considera que són carreteres que com a conseqüència de 
l’evolució del territori i/o la xarxa viària general han perdut la funcionalitat de carretera i 
són susceptibles de descatalogació com a carreteres locals i de traspàs als 
Ajuntaments. 
 

En segon lloc, s’ha analitzat si els elements considerats com a part de la xarxa local 
tenen una funcionalitat realment local o esdevenen realment elements funcionals d’una 
via de classificació funcional d’un altre ordre (xarxa bàsica). L’objectiu ha estat 
identificar aquells casos on les vies presenten una funcionalitat complementària a una 
via adjacent de la xarxa bàsica, i que són realment elements funcionals de la carretera 
principal, i per tant són susceptibles de modificació de la seva classificació funcional 
com a xarxa bàsica en posteriors revisions del planejament sectorial (PITC). 
 
En la resta de casos  de carreteres de la Xarxa local de la Generalitat de Catalunya (o 
del Ministeri de Foment) que no corresponen als dos apartats anteriors, es proposa 
mantenir la classificació funcional de xarxa local que ja tenen actualment aquestes 
carreteres segons el PITC.  
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Després de l’anàlisi efectuat, s’accepta i s’inclou en l’Annex nº6 Anàlisi i diagnosi de la 
xarxa local de carreteres una diagnosi bàsica de la xarxa local de carreteres de 
titularitat de la Generalitat de Catalunya o el Ministeri de Foment, on es detallen els 
criteris i metodologia seguits i s’adjunta un llistat-resum amb la classificació de les 
carreteres en diverses casuístiques.   
 
Al·legació 2: 
 
Manifesten que cal aportar una justificació tècnica de les característiques tècniques 
que el Pla proposa tant per a la incorporació de vies a la xarxa local com per a la xarxa 
local ja existent, atès que aquestes difereixen lleugerament de les establertes en la 
normativa tècnica vigent. 
 
Aquesta justificació s’ha de fonamentar tant en relació amb la seva suficiència en 
matèria de funcionalitat i seguretat viària, com en comparació amb la resta de la xarxa 
de carreteres locals existents de l’àmbit.  
 
Resposta: 
 
Atenent a la petició, s’ha procedit a justificar adequadament l’adopció de les 
característiques tècniques que el Pla proposa tant per a la incorporació de vies a la 
xarxa local com per a la xarxa local ja existent atenent a diverses raons: 
 

 Les amplades reals actuals de la xarxa local de carreteres estan molt per sota dels 
stàndards del PITC. Un 87% de les carreteres actuals de la xarxa local de 
carreteres de la Diputació de Barcelona no compleixen els stàndards mínims 
actualment vigents del PCC de 1995 i del PITC. 

 

 L’elevat cost econòmic d’adopció dels paràmetres del PITC. S’estima una 
necessitat d’inversió aproximada de 900 Milions d’euros per a actuar sobre 
l’esmentat 87% de la xarxa, molt superior en comparació amb els recursos 
disponibles fins i tot a mig i llarg termini. 

 

 No correlació entre dèficit d’amplada i accidentalitat en carreteres locals. Es tracta 
d’un comportament  clarament diferenciat respecte a allò que succeeix en la xarxa 
bàsica i comarcal. Es constata una reducció de l’accidentalitat en la xarxa local, 
sense grans actuacions d’eixamplament de la xarxa, que s’estima és deguda a una 
reducció de la velocitat mitjana de circulació a la xarxa.  

 

 Els trams de concentració d’accidents (TCA) de la xarxa local es localitzen 
preferentment en vies d’IMD elevada i sense grans dèficits d’amplada. No s’observa 
relació entre accidentalitat i manca d’amplada de les vies 
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 La necessitat d’adaptació a tot tipus d’entorns i relleus de les carreteres locals 
explica que, en travessar gran diversitat d’entorns urbans, periurbans, suburbans i 
relleus, sigui difícil implementar els paràmetres normatius actuals (relleu accidentat, 
espais protegits) 

 

 Les consideracions ambientals en entorns protegits. l’adopció de paràmetres de 
secció tipus menys estrictes deriven en menors necessitats d’eixamplament afecció 
sobre talussos, moviment de terres, i en un menor impacte ambiental sobre el 
territori i el paisatge. 

 

 El Benefici social i equitat territorial que es desprèn d’un major nombre 
d’actuacions. A igualtat de disponibilitat pressupostària, l’adopció d’uns criteris 
menys estrictes que els del PITC permetria un major nombre d’actuacions viàries, 
que és preferible per a garantir el benefici social al màxim nombre d’usuaris i 
l’equitat territorial de les actuacions a executar. 

 
Després de l’anàlisi efectuat, s’accepta i s’inclou en l’Annex nº7 Criteris de disseny. 
Característiques tècniques del Pla l’esmentada justificació de les característiques 
tècniques tant per a la incorporació de vies a la xarxa local com per a la xarxa local ja 
existent. 
 
Al·legació 3: 
 
Manifesten que s’ha de justificar la funcionalitat de camins que serveixen d’unió de 
nuclis de població de més de 150 habitants que discorren íntegrament per dins d’un 
mateix terme municipal, atès que el TRLC defineix la xarxa local com a aquells que 
serveix de suport al trànsit intermunicipal. 
 
En concret, justificar que la funcionalitat d’11 camins està majoritàriament enfocada al 
suport del trànsit intermunicipal: AN-057, BL-010, BL-011, MA-029, MA-052, VC-019, 
VC-020, VR-140, VR-172, VR-220 i VR-266 (amb particular èmfasi sobre els destacats 
en negreta). 
 
Resposta: 
 
Atenent a la petició, s’ha procedit a justificar la funcionalitat dels camins esmentats 
ratificant que serveixen de suport al trànsit intermunicipal. S’han definit els criteris 
següents: 
 
o Connectivitat a la xarxa viària quan un camí s’hagi considerat unió entre dos nuclis 

(criteri A) però que pertanyen al mateix municipi, si el camí connecta amb un vial de 
la xarxa de carreteres (bàsica, comarcal o local) es considerarà que serveix també 
a trànsit intermunicipal (serveix tant per unir els dos nuclis entre sí, com per donar 
accés a cada nucli a la carretera)  
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o Perllongament de carretera existent quan un camí s’hagi considerat unió entre dos 
nuclis (criteri A) però que pertanyen al mateix municipi, si el camí és perllongament 
d’una carretera existent, es tractarà com a cas particular de “connectivitat a la xarxa 
viària” de manera que es considerarà que serveix també al trànsit intermunicipal. 

 
o Nuclis intermunicipals quan un camí s’hagi considerat unió entre dos nuclis del 

mateix municipi (criteri A) però es comprovi, a partir dels límits de termes 
municipals, que realment un dels dos nuclis pertany a 2 municipis o existeix un 
tercer nucli proper de diferent municipi, es considerarà que també serveix al trànsit 
intermunicipal.  

 
L’aplicació dels criteris anteriors als camins analitzats en la reunió amb la Generalitat 
(reunió 31/10/2018) dona els resultats següents: 
 
Nº Codi Acció   Criteri Observacions  

1 AN-057 VALIDAT Connectivitat Connexió Masquefa-Urb. Masquefa al B224 

2 BL-010 VALIDAT Perllongament BV2005-Torrelles-Urb. Torrelles 

3 
BL-011 

VALIDAT Connectivitat  Unió Gavà-Gavà Mar. Semienllaç amb C31 i 
connexió indirecta  C32.  

4 
MA-029 

VALIDAT Connectivitat  Connexió Urb. Mataró amb C32 per vial 
polígon 

5 
MA-052 

VALIDAT Intermunicipalitat Polígon ind. El Cros està a Argentona i 
Mataró 

6 VC-019 VALIDAT Connectivitat  Connexió Terrassa-Can Gonteres amb B40 

7 
VC-020 

VALIDAT Intermunicipalitat  Can Gonteres (Terrassa) i Sant Miquel de 
Gonteres (Viladecavalls) 

8 VR-140 VALIDAT Connectivitat  Urb. Bigues-Bigues amb la BP-1432 

9 
VR-172 

VALIDAT Connectivitat  Connexió  Urb. Lliçà de Vall-C155 per vial 
polígon 

10 
VR-220 

VALIDAT Connectivat  Connexió Sant Julià d’Alfou-Sant Antoni de 
Vilamajor-BP-5107 

11 
VR-266 

VALIDAT Intermunicipalitat i 
connectivitat 

Unió urbanitzacions Vilanova del Vallès amb 
urbanitzacions Vallromanes 

 
Després de l’anàlisi efectuat, s’accepta i s’inclou en les fitxes-resum de camins 
susceptibles de transformar-se en carretera de l’Annex nº1 Definició de la xarxa local 
del document de Pla Zonal l’esmentada justificació de la funcionalitat dels camins 
majoritàriament enfocada al suport del trànsit intermunicipal. 
 
Al·legació 4: 
 
Manifesten que diversos camins proposats per a la seva incorporació formen part 
d’itineraris de la xarxa comarcal prevista en el Pla d’Infraestructures de Transport de 
Catalunya que encara es troben pendents d’executar. 
 
Atesa aquesta funcionalitat prevista, en el moment que la Diputació de Barcelona 
vulgui fer efectiva la seva incorporació, el projecte previ de condicionament dels 
mateixos caldrà que obtingui l’informe favorable de la Direcció General 
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d’Infraestructures de Mobilitat. En concret, per als camins AP-032, AP-045, AP-052 
(parcialment), AP-061 i BL-013. 
 
Resposta: 
 
Atenent a la petició, s’accepta la proposta i, en el moment de redacció dels estudis i 
projectes corresponents a les actuacions esmentades, caldrà disposar de l’informe 
favorable de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. 
 
Al·legació 5: 
 
Manifesten la necessitat de supeditar la inclusió dels camins OS-111 i OS-607A als 
resultats de l’Estudi d’oportunitat de la Ronda Sud de Vic, amb clau EA-CNB-17087 
impulsat per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, atès que en el marc 
d’aquest estudi s’estan estudiant algunes alternatives que poden resultar coincidents 
amb els camins esmentats, o generar una nova vialitat funcionalment equivalent. 
 
Resposta: 
 
Atenent a la petició, s’accepta la proposta i, en el moment de redacció dels estudis i 
projectes corresponents a les actuacions esmentades, caldrà supeditar la inclusió dels 
camins als resultats de l’Estudi actualment en redacció per part de la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat. 
 
Al·legació 6: 
 
Manifesten la necessitat de canviar el criteri de justificació dels següents camins 
 

 AP-001 (Criteri A). Justificar segons criteri F i calcular el TIR corresponent 

 BE-131 (Criteri A). Justificar segons criteri B 

 MA-064 (Criteri E). Justificar segons criteri H 

 MA-079 (Criteri A). Justificar segons criteri F i calcular el TIR corresponent 
 
Resposta: 
 
Es considera que, un cop calculats i verificats els TIR corresponent en els casos on cal 
justificar el criteri F, no compromet les propostes del Pla Zonal en la versió que es vol 
tancar per donar per finalitzada la informació pública i per iniciar el tràmit de la 
Declaració Ambiental Estratègica. 
 
Atenent a la petició, s’accepta la proposta i, abans de l’aprovació definitiva del Pla es 
procedirà a reestudiar el compliment dels nous criteris esmentats per a cada cas i a 
reflectir en les fitxes-resum dels camins corresponents i en diverses taules del 
document el canvi justificatiu dels criteris. 
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Al·legació 7: 
 
Manifesten la necessitat de recalcular el TIR del camí OS-109 per veure si compleix el 
criteri F de carreteres, ja que el TIR actual no arriba al 10%. 
 
Resposta: 
 
Es considera que, un cop calculat i verificat els TIR corresponent a aquest camí, no 
compromet les propostes del Pla Zonal en la versió que es vol tancar per donar per 
finalitzada la informació pública i per iniciar el tràmit de la Declaració Ambiental 
Estratègica. 
 

Atenent a la petició, s’accepta la proposta i, abans de l’aprovació definitiva del Pla es 
procedirà a reestudiar el compliment dels criteri F en el document (Annex nº5 Diagnosi 
de la xarxa de camins d’interès territorial comarcal). 
 

Al·legació 8: 
 

Manifesten que en cas que s’assoleixi la condició funcional de carretera F en el camí 
OS-109, la incorporació del camí només és possible en el cas que es vinculi amb la 
descatalogació de la carretera redundant (tram sud del mateix, entre la C-154 i la B-
433). La incorporació del camí estarà subjecte a la signatura d’un conveni entre 
l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya per formalitzar el canvi de titularitats de les vies. 
 

Resposta: 
 

Atenent a la petició, s’accepta la proposta i, en el moment de redacció dels estudis i 
projectes corresponents a les actuacions esmentades, caldrà estudiar conjuntament la 
descatalogació del tram de carretera redundant. En tot cas, la signatura d’un conveni 
entre l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya serà necessària per a la incorporació efectiva del camí, per 
tal de formalitzar el canvi de titularitats de les vies. 
 

Al·legació 9: 
 

Manifesten que no s’ha de descatalogar la carretera BV-2443 d’accés al Castell 
d’Olèrdola on, per les dades d’IMD aportades, sembla que es compleixi el criteri E. 
 

Resposta: 
 

Es constata que la IMD de la carretera és de 124 vehicles/dia, d’acord amb la fitxa-
resum del camí inclosa en l’Annex nº1 Definició de la xarxa local. S’estima que no 
s’assoleixen els 50.000 visitants anuals que requereix el criteri E del Reglament. 
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Després de l’anàlisi efectuat, no s’accepta l’al·legació atès que aquest tram de 
carretera continua no complint la funcionalitat de carretera definida al Reglament 
General de Carreteres i, per tant, es proposa la seva descatalogació al Pla Zonal.  
 

Al·legació 10: 
 

Manifesten que no s’ha de descatalogar la carretera BV-4402 d’accés a Galera, atès 
que és el nucli més poblat del terme municipal de Gaià.  
 

Resposta: 
 

Es constata que, d’acord amb les dades del Municat (2013), Galera és un nucli de 54 
habitants i és el més poblat del terme municipal de Gaià. L’altre nucli és el de Gaià 
pròpiament, amb 17 habitants, i la resta de població (88 habitants) estan disseminats 
pel terme municipal.  
 
Atenent a la petició, s’accepta la proposta i, abans de l’aprovació definitiva del Pla es 
procedirà a reestudiar el compliment dels  criteri funcional de carretera C d’accés al 
nucli de més població del municipi, i per tant es proposarà no descatalogar aquest 
tram de carretera.  
 
Al·legació 11: 
 
Per a la inclusió de qualsevol camí a la xarxa de carreteres locals, caldrà adequar la 
seva connexió amb la xarxa de carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya 
actual, o amb l’Estudi Informatiu aprovat, en el cas que aquesta existeixi, a la 
normativa de carreteres, i que aquesta connexió haurà d’obtenir l’informe favorable 
vinculant del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona. 
 
Resposta: 
 
Atenent a la petició, s’accepta la proposta i, en el moment de redacció dels estudis i 
projectes corresponents a les actuacions esmentades, caldrà tenir en compte 
l’adequació de la connexió amb la xarxa de carreteres de titularitat de Catalunya, 
l’adequació a la normativa de carreteres, o l’informe favorable vinculant del Servei 
Territorial de Carreteres de Barcelona, segons el cas. 
 
Fonaments de dret 
 
El Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de 
planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat, regula l’elaboració i la tramitació 
dels plans específics en el seu article 5. 
 
L’article 5.4 del Decret abans esmentat determina que els plans específics s’han de 
tramitar d’acord amb el procediment que estableixi la legislació sectorial que en resulti 
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aplicable. En defecte d’aquesta normativa sectorial, els plans específics s’han de 
tramitar d’acord amb el procediment establert a l’article 3 del mateix Decret.  
 
L’article 23 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental estableix que, 
prenent en consideració les al·legacions formulades en els tràmits d’informació pública 
i consultes, el promotor modificarà, si s’escau, l’estudi ambiental estratègic, i elaborarà 
la proposta final del pla o programa. 
 
L’article 24 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, citada al paràgraf anterior estableix 
que s’ha de remetre a l’òrgan ambiental l’expedient d’avaluació ambiental estratègica 
complert amb la finalitat de que realitzi l’anàlisi tècnic i dels impactes significatius de 
l’aplicació del pla en el medi ambient i formuli la declaració ambiental estratègica.  
 
L’article 16 de l’Ordenança reguladora de les carreteres de titularitat de la Diputació 
de Barcelona estableix que els plans zonals es redacten a proposta del departament 
de la Diputació de Barcelona que té atribuïdes les funcions en matèria de carreteres, 
amb el vistiplau del titular del departament esmentat. Un cop elaborats, s’han de 
trametre al departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de 
carreteres exclusivament als efectes d’aprovació de la definició de la xarxa local de 
carreteres. 
 

L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la corporació en aplicació de 
l’article 33.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva al Ple, previ informe de 
la Comissió Informativa i de seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’adopció 
dels següents. 
 

ACORDS 
 

Primer.- ADMETRE a tràmit les al·legacions presentades per l’Ajuntament d’Arenys de 
Mar, l’Ajuntament de Viladecavalls, l’Ajuntament de la Palma de Cervelló, l’Ajuntament 
de Sant Mateu de Bages, l’Ajuntament de Caldes de Montbui, l’Ajuntament de 
Cardona, el Consell Comarcal del Bages, el Consell Comarcal del Moianès, 
l’Ajuntament de Mediona, l’Ajuntament de Sant Celoni, l’Ajuntament de Monistrol de 
Montserrat i la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 

Segon.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions admeses a tràmit al paràgraf 
anterior, de conformitat amb els raonaments i motivacions que figuren a la part 
expositiva del present Dictamen. 
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Tercer.- APROVAR el document resultant del Pla zonal de la xarxa local de carreteres 
de la Diputació de Barcelona, una vegada incorporades les modificacions derivades de 
les al·legacions presentades 
 

Quart.- TRAMETRE el Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de 
Barcelona a la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de 
Catalunya als efectes de formular la declaració ambiental estratègica. 
 

Cinquè.- TRAMETRE al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. una vegada incorporades, si s’escau, les modificacions derivades de la 
declaració ambiental estratègica, el Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la 
Diputació de Barcelona als efectes d’aprovació de la definició de la xarxa local de 
carreteres.” 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i diputades assistents dels Grups Polítics de Convergència i Unió (13), 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5), Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (3), CUP - Poble Actiu (3) i el diputat no adscrit (1) i l’abstenció del Grup 
Polític Partit Popular (3), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor,  i 3 abstencions. 
 

2.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 

2.1.- Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la 
Corporació i pels presidents delegats de les Àrees.  
 

Es dona compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la Corporació i 
per les presidències delegades de les àrees següents: Àrea de Presidència, 
compresos entre els números 12346 al 13490, ambdós inclosos, de l’any 2018; Àrea 
de Desenvolupament Econòmic Local, compresos entre els números 12018 al 13156, 
ambdós inclosos, de l’any 2018; Àrea de Cultura, Educació i Esports, compresos entre 
els números 12216 al 13477, ambdós inclosos, de l’any 2018; Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, compresos entre els números 12019 al 13165, ambdós inclosos, de l’any 
2018 i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 12143 al 13480, 
ambdós inclosos, de l’any 2018, i dels acords adoptats per la Junta de Govern 
corresponents a la sessió ordinària de data 8 de novembre de 2018. 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018122001?ts=1778 
HASH del video:”1TakE2JdgPJIjg1K84ZOcRfIa6q0mXPk96G7F3gqWB8=" 

 

2.2.- Precs  
 

No es formulen precs. 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018122001?ts=1790 
HASH del video:”1TakE2JdgPJIjg1K84ZOcRfIa6q0mXPk96G7F3gqWB8=" 

 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018122001?ts=1778
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018122001?ts=1790
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2.3.- Preguntes 
 

El president, senyor Castells (CiU), obre un torn de preguntes, sense que se’n formuli 
cap. 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018122001?ts=1794 
HASH del video:”1TakE2JdgPJIjg1K84ZOcRfIa6q0mXPk96G7F3gqWB8=" 

 

De conformitat amb l’acord de la Junta de Portaveus, per part de la Secretaria General 
s’indica el nombre de preguntes formulades per escrit pels diferents Grups, des de la 
darrera sessió del Ple, així com les que han estat respostes i les que estan pendents 
de contestar, incorporant-se la totalitat del text de les preguntes i de les respostes a 
l’Acta de la present sessió. 
 
S’ha donat resposta a les preguntes formulades a la sessió plenària del 29 de 
novembre de 2018 pel portaveu del Grup Entesa, el contingut de les quals es 
transcriu a continuació. 
 
Pel que fa a la pregunta que tenia a veure amb el Pla de Desplaçament d’Empresa 
i l’activitat “Agafa la bici”, la resposta donada pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, és la següent: 
 

En resposta a les dues preguntes que vau plantejar al darrer Ple, us informo que la 
Corporació i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, fa anys que donen suport 
a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura i ofereixen recursos als municipis com 
ara tallers, exposicions i publicacions que complementen activitats organitzades pels 
propis ajuntaments. En la darrera edició i per primera vegada, la Diputació de Barcelona 
va adherir-s'hi formalment i ho va fer amb el desenvolupament de dues actuacions: 
l'elaboració del Pla de desplaçament d'empresa (PDE, d'ara endavant) i l'activitat "Agafa 
la bici!", jornada anyal de sensibilització sobre l'ús de la bicicleta per anar a la feina, que 
es va portar a terme el 20 de setembre, en el marc de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura. 

 
El PDE requereix una tasca de sensibilització i conscienciació permanent i es 
desenvolupa en tres etapes. Una primera de diagnosi de la mobilitat, amb l'estudi de les 
circumstancies pròpies dels centres de treball i del personal que hi presta servei. Una 
segona fase d'elaboració de propostes. 1 una darrera fase d'implementació i seguiment de 
l'anteriorment acordat. 

 
En els darrers mesos s'ha treballat en l'elaboració de la diagnosi, en la definició dels 
objectius del pla i, en la darrera sessió de la Taula de Mobilitat, es va donar el vistiplau a 
les propostes del Pla que han quedat definides en vuit programes dins els quals s'hi recull 
les diferents accions a realitzar. Properament, un cop incorporades a aquest document la 
informació i dades tècniques que el complementen, haurà de ser validat per l'Autoritat 
del Transport Metropolita i, posteriorment, es portarà a aprovació de l'òrgan de la 
Corporació corresponent. 

 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018122001?ts=1794
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En relació al desenvolupament de l'acció "Agafa la bici" us adjunto els resultats de 
l'enquesta realitzada que és una bona síntesi del resultat de l'activitat. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 
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Pel que fa a la pregunta relacionada amb el col·lectiu de xofers, la resposta del 
diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, processos i Societat de la Informació va 
ser la següent: 
 

En resposta a la vostra pregunta formulada a la sessió plenària del passat el 29 de 
novembre us informo que entenem que s'està referint a les places que s'havien 
d'incloure dins l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2018, la qual ha estat 
objecte de tractament a la Mesa General de Negociació. 
 

Allò que fou objecte de debat a les sessions de la Mesa on es va abordar aquesta matèria 
fou la necessitat d'incloure dins el torn reservat de promoció interna les S places que 
havien estat convocades dins els PAMO 2014 i 201S (recentment resolts) i que, per 
motius diversos, havien quedat desertes. 
 

Aquestes 5 places vacants han estat incloses al Pla d'Actuació en Materia d'Ocupació 
2018 i seran convocades pel torn restringit de selecció de promoció interna. 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

 

Resten pendents de resposta les preguntes següents: 
 

1. Pregunta, formulada en data 7 de maig de 2018 pel Grup Partit Popular, que diu: 
 

El Portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Barcelona que subscribe, de 
conformidad con el artículo 35.2 del Reglamento Orgánico de la citada entidad, 
presenta, para ser contestada per escrito, con entrega de la documentación que 
corresponda la siguiente, PREGUNTA: 
 

En relación con el contrato para la confección de un busto del nuevo rey Felipe VI que 
hizo la Diputación de Barcelona, deseamos saber si se ha pagado el importe del 
contrato al contratista y si éste ha entregado el busto a la Diputación de Barcelona. En 
caso de que haya sido entregado este busto queremos saber en qué fecha, donde 
está almacenado y por qué no se exhibe en el salón plenario de la Corporación. 

 

Pregunta pendent de resposta.  
 

2.  Pregunta, formulada en data 17 de setembre de 2018, pel Grup Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía, que diu: 
 

D. Miguel Angel Ibáñez, Presidente del Grupo de Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía en la Diputación Provincial de Barcelona 
 

EXPONE 
 

Que el artículo 73.3, segundo párrafo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local dispone: 
 

“El Pleno de la corporación, con cargo a os Presupuestos anuales de la misma, 
podrá asignar a los grupos políticos unas dotación económica que deberá contar 
con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función 
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del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que , en su 
caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de 
cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan 
constituir activos fijos de carácter patrimonial.” 

 

Que, a su vez, el artículo 2.e) de la Ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre 
financiación pública, de los partidos políticos estarán constituidos, entre otros, por  
 

“Las aportaciones que en su caso los partidos políticos puedan recibir de los… grupos 
de representantes en los órganos de las Administraciones Locales.” 
 

Que corresponde al Pleno de la Corporación, según ha sido entendido por parte de los 
distintos órganos fiscalizadores, pero también consultivos, de ámbito estatal y 
autonómico, la regulación de la asignación y el uso de las subvenciones percibidas por 
los grupos de las diputaciones provinciales. 
 

Que, ante la ausencia de dicha regulación, se planta la duda sobre los gastos 
asimilables a los de funcionamiento a los que se puede destinar la subvención 
percibida por los grupos de las diputaciones para sufragar sus gastos de 
funcionamiento. 

 

SOLICITA 
 

Que por parte del órgano competente de la Corporación se informe sobre la legalidad 
de que los grupos de esta Diputación Provincial puedan destinar, entre los gastos a 
subvertir con la subvención percibida para sufragar sus gastos de funcionamiento, las 
aportaciones que, como gastos asimilables, los partidos políticos pudiesen percibir 
como consecuencia de las actividades que realizan en apoyo al funcionamiento de los 
grupos, la labor de sus integrantes o de ambos. 
 

(Si bé la pregunta va tenir entrada en data 17 de setembre, la seva tramitació es va 
iniciar amb posterioritat). 
 

Pregunta pendent de resposta. 
 
Certificada la seva autenticitat, s’incorpora com a part de l’acta el vídeo de la 
sessió plenària, identificat com: 

 
Nom: Pleno.MP4  
Hash Code: 1TakE2JdgPJIjg1K84ZOcRfIa6q0mXPk96G7F3gqWB8=  

 
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president aixeca la sessió essent 
les 11 hores i 40 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquest  i per 
la secretària que en dona fe. 
 
 


