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DISPOSICIONS GENERALS 

Acords dels òrgans de govern 
 
 
 
 

La Comissió de Govern, en sessió del dia 13 de 

maig de 2009, ha acordat: 
Aprovar els criteris harmonitzadors de recursos 

humans en l'àmbit dels organismes autònoms, enti-
tats públiques empresarials i societats mercantils 
dependents de l'Ajuntament de Barcelona. 

 
 

 
CRITERIS HARMONITZADORS DE RECURSOS 
HUMANS EN L'ÀMBIT DELS ORGANISMES AU-
TÒNOMS, ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARI-
ALS I SOCIETATS MERCANTILS DEPENDENTS 
DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
En l'exercici de les competències atorgades per la 

Carta Municipal, i d'acord amb allò previst legal-
ment, l'actuació municipal es duu a terme directa-

ment per la pròpia institució de l'Ajuntament de 
Barcelona (organitzada en àrees i districtes) i tam-
bé per mitjà d'altres entitats públiques dependents, 
com els organismes autònoms, entitats públiques 
empresarials i societats mercantils. 

Am l'objectiu de coordinar, harmonitzar i aplicar 
polítiques corporatives homogènies que responguin 

als principis d'eficiència i eficàcia en matèria de 
recursos humans, i en virtut de la potestat tuïtiva i 
de control que correspon a l'Ajuntament i que pre-
veuen els respectius estatuts de les entitats ins-

trumentals s'adopten les següents: 
 

 
INSTRUCCIONS 

 
1. Àmbit d'aplicació 

Queden compreses en l'àmbit d'aplicació d'a-
questes instruccions els organismes autònoms i 
entitats públiques empresarials, i en allò que ex-

pressament s'indiqui a les societats mercantils de-
pendents amb capital íntegrament o majoritària-
ment aportat per l'Ajuntament de Barcelona. 
 
2. Règim d'ocupació 

En els organismes autònoms el règim d'ocupació 
serà com a norma general funcionarial, amb excep-

ció del personal d'oficis i informàtic. En les entitats 

públiques empresarials el règim d'ocupació serà en 

principi laboral amb les excepcions que procedeixin. 
En tot cas, l'exercici de les funcions que impliquin la 

participació directa o indirecta en l'exercici de les 
potestats públiques i salvaguarda dels interessos de 
l'Administració, corresponen exclusivament als fun-
cionaris públics. 

 

3. Ordenació de l'ocupació pública 
Els organismes autònoms i entitats públiques em-

presarials han d'ordenar el seu personal d'acord amb 
els mateixos criteris, escales i classificacions comuns 
a tota l'administració municipal, llevat de les especi-
ficitats, degudament justificades, de les funcions i 

llocs de treball específics de cada organisme. 
 

4. Plantilla 

Les plantilles dels organismes autònoms i enti-
tats públiques empresarials hauran de relacionar la 
totalitat de les places dotades pressupostàriament 
en cada entitat, classificades en grups i, dins els 

grups en cossos, escales o categories professionals, 
i amb caràcter previ a la seva elevació al Consell 
Municipal juntament amb el pressupost de l'entitat, 
s'hauran de remetre a la Gerència de Recursos 
Humans i Organització pel seu informe preceptiu. 

El nombre del personal eventual destinat a 
aquests organismes s'incorporarà en la proposta de 

plantilla de la Corporació. 
 

5. Estructura organitzativa 
Dins del marc dels respectius estatuts i de les di-

rectrius municipals, la proposta d'aprovació i/o modi-
ficació d'estructures organitzatives així com la crea-

ció i valoració de llocs de treball dels organismes 
autònoms i entitats públiques empresarials serà 
tramesa a la Gerència de Recursos Humans i Orga-
nització de l'Ajuntament de Barcelona per l'emissió 
del preceptiu informe tècnic, per tal de garantir la 
coherència en l'àmbit de l'administració municipal. 

 

6. Accés Ocupació Pública 
L'accés a les places vacants serà sempre mitjan-

çant oferta pública d'ocupació, que serà única per a 
tota l'administració municipal quan es tracti de pla-
ces en règim funcionarial. L'oferta pública d'ocupa-

ció en règim laboral dels organismes autònoms i 
entitats públiques empresarials s'efectuarà de ma-

nera coordinada amb la que convoqui la Corporació. 
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Els organismes autònoms i entitats públiques 
empresarials podran, mitjançant els procediments 

legals corresponents, recórrer a l'ocupació temporal 
pels supòsits de suplències, així com per a la cober-
tura de situacions urgents o de programes estric-
tament temporals que no puguin ésser atesos per 
personal fix ni puguin esperar a la propera oferta 
pública d'ocupació. 

L'ocupació temporal exigeix la prèvia constitució 

de borses de treball que seran de caràcter genèric 
per a tota l'administració municipal, en aquells supò-
sits de categories professionals i funcions comuns 
del propi Ajuntament i dels seus Organismes. Aques-
tes borses de treball seran constituïdes i gestionades 

per la Gerència de Recursos Humans i Organització, 
amb excepció de les que afectin a llocs de treball 

amb característiques específiques, que seran consti-
tuïdes i gestionades per aquesta, amb la supervisió 
de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

 
7. Selecció del personal laboral de les socie-
tats mercantils municipals 

En la selecció del personal de les societats mer-
cantils es garantirà l'aplicació dels principis d'igual-
tat, mèrit i capacitat, així com la transparència i 
publicitat en els processos així com la seva agilitat. 
En les convocatòries s'ha de reservar una quota no 
inferior al cinc per cent de les vacants per ser co-

bertes entre persones amb discapacitat. En tots els 

casos, s'haurà de documentar els processos de 
selecció que es portin a terme. 

 
8. Provisió de llocs de treball 

Amb caràcter previ a la convocatòria de llocs de 
treball vacants que es produeixin en el si dels orga-
nismes autònoms i entitats públiques empresarials, 

s'ha d'informar a la Gerència de Recursos Humans i 
Organització, a fi i efecte de valorar si es pot pro-
cedir a la seva cobertura amb recursos ja existents. 
Davant l'absència d'aquests, els organismes efectu-
aran la convocatòria mitjançant els procediments 
reglamentàriament establerts. 

En tot cas, les bases de les convocatòries s'han 

de remetre a la Gerència de Recursos Humans i 
Organització per l'emissió del preceptiu informe. 

 
9. Situacions administratives 

Les declaracions de les diferents situacions ad-
ministratives dels empleats/ades dels organismes 

autònoms i entitats públiques empresarials han de 
ser tramitades i resoltes pels òrgans corresponents 
d'aquests. 

 
10. Pèrdua de la condició de funcionari/ària 

Els expedients de renuncia de la condició de fun-
cionari, jubilació per edat o incapacitat i defunció 

del personal funcionari adscrit a tots els organismes 

autònoms i entitats públiques empresarials, es tra-
mitaran per la Gerència de Recursos Humans i Or-
ganització per al seva resolució per l'òrgan compe-

tent de la Corporació, prèvia incoació dels expedi-
ents per les respectives entitats. 

 
11. Reingressos al servei actiu 

Les peticions de reingrés al servei actiu del per-
sonal laboral de tots els organismes autònoms i 
entitats públiques empresarials seran tramitades i 
resoltes per la Gerència d'aquestes entitats. 

Les sol·licituds de reincorporació al servei actiu 

dels funcionaris municipals hauran d'adreçar-se i 
tramitar-se per la Gerència de Recursos Humans i 
Organització, a excepció d'aquells funcionaris que 
ostentin categories professionals exclusives de la 
plantilla d'un organisme. 

 
12. Règim d'incompatibilitats 

El personal que presta servei en els organismes 
autònoms, entitats públiques empresarials i socie-
tats mercantils en les què la participació municipal 
és superior al 50%, està subjecte al règim d'incom-
patibilitats previst a la Llei 53/1984, de 26 de de-
sembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 

les administracions públiques i a la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al 
servei de l'Administració de la Generalitat. 

Els expedients d'autorització o denegació de 
compatibilitat per l'exercici d'un segon lloc de tre-
ball o activitat que afectin al personal funcionari 

seran tramesos a la Gerència de Recursos Humans i 

Organització, pel seu tràmit d'aprovació per la Co-
missió de Govern. Els expedients que afectin al 
personal laboral seran resolts per l'òrgan compe-
tent d'aquestes entitats. 

 
13. Relacions laborals 

La negociació de les condicions de treball que afectin 

al personal funcionari es realitzarà en el si de les meses 
i grups de negociació establerts a l'Ajuntament. 

La negociació de les condicions de treball que 
afectin al personal laboral s'efectuarà en el si dels 
comitès d'empresa dels diferents organismes autò-
noms i entitats públiques empresarials. L'acord al 

que puguin arribar s'ha de tramitar prèviament a la 

Gerència de Recursos Humans i Organització, a 
efectes de determinar la seva coherència amb el 
conjunt de polítiques de recursos humans de la 
Corporació. Només restaran exclosos aquells orga-
nismes o entitats que estiguin adherits a convenis 
de sector o d'àmbit superior al de l'entitat o orga-

nisme autònom. En el supòsit que aquestes entitats 
estiguin adherides al conveni de l'Ajuntament de 
Barcelona, la proposta de determinació o modifica-
ció de les condicions de treball a negociar s'ha de 
tramitar a la Gerència de Recursos Humans i Orga-
nització, a efectes de consulta i en ordre a garantir 
la coherència entre condicions de treball. 

 

14. Relació de serveis del personal directiu 
En el supòsit que els llocs de treball de naturale-

sa directiva dels organismes autònoms i les entitats 
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públiques empresarials no siguin coberts per perso-
nal propi de l'administració municipal, la relació de 

serveis que s'establirà amb els seus titulars serà la 
de personal eventual, mentre no es procedeixi al 
desenvolupament de l'article 14 de l'Estatut de 
l'empleat públic que regula el personal directiu pro-
fessional. El seu nomenament i cessament corres-
pondrà a l'alcalde. 

El personal directiu només podrà exercir una se-

gona activitat en l'esfera docent com a professor 
universitari associat a temps parcial, segons acord 
del Consell Municipal de 19 de juny de 1996. 

A aquest personal li és d'aplicació l'establert a 
l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de ba-

ses de règim local, d'acord amb el que estableix la 
disposició addicional 15a d'aquesta Llei, en quant li 

és d'aplicació les limitacions a l'exercici d'activitats 
privades desprès del cessament establertes en l'ar-
ticle 8 de la Llei 5/2006, de regulación de los con-
flictos de intereses de los miembros del Gobierno y 
de los altos cargos de la Administración General del 
Estado. 

Aquest personal haurà d'efectuar declaració d'ac-
tivitats i de béns patrimonials mitjançant els models 
que van ser aprovats per la Comissió de Presidèn-
cia, Territori i Funció Pública de 21 de novembre de 
2007. 

 

15. Contractació laboral especial de personal 

directiu de les societats mercantils municipals 
Només es podran concertar contractes d'alta di-

recció a l'empara del Reial Decret 1382/1985, d'1 
d'agost, pel qual es regula la relació laboral de ca-
ràcter especial del personal d'alta direcció, amb 
personal que ocupi càrrecs executius que tinguin la 
condició de gerent / director general / conseller 

delegat i que compleixin els requisits establerts a 
l'apartat 2 de l'article 1 de l'esmentat Reial Decret. 

Els òrgans competents per a la formalització dels 
contractes d'alta direcció en cap cas poden pactar 
clàusules contractuals que tinguin per objecte reco-
nèixer indemnitzacions o compensacions econòmi-

ques per extincions contractuals, qualsevulla que 

sigui la seva naturalesa i quantia, superiors a set 
dies de salari per any de servei amb el límit de sis 
mensualitats pels supòsits d'extinció per desisti-
ment de la societat o vint dies de salari amb un 
màxim de dotze mensualitats pel supòsit d'acomia-
dament improcedent. En la formalització dels con-

tractes no es reconeixeran antiguitats superiors a 
les que corresponen als serveis efectivament pres-
tats per raó del contracte signat. 

Sense perjudici del previst a l'apartat anterior, 
excepcionalment, per raons d'interès públic, mit-
jançant acord degudament motivat, i previ informe 
favorable del gerent municipal, l'òrgan que tingui la 

competència per formalitzar el contracte, podrà: 

a) Autoritzar un règim d'indemnitzacions diferent 
del previst als apartats anteriors, el qual no podrà 
excedir, en cap cas, de dotze mensualitats, compu-

tant en aquesta quantia les quantitats que, si pro-
cedeix, li puguin correspondre per incompliment 

total o parcial del preavís legalment establert. 
b) Autoritzar un període de preavís de fins a sis 

mesos en el marc de la normativa reguladora. 
Per als supòsits d'extinció del contracte d'alta di-

recció per voluntat de la societat que comporten un 
preavís a la data d'extinció efectiva, aquest preavís 
podrà ser superior al mínim de tres mesos establert 

en la normativa reguladora de la relació laboral 
especial d'alta direcció, llevat que es donin els re-
quisits previstos a l'apartat b) anterior. 

En el supòsit de concórrer el dret a la reincorpo-
ració immediata en un lloc de treball reservat en la 

pròpia societat, a l'Ajuntament o en entitats del 
sector públic municipal no correspondrà cap indem-

nització o contraprestació per l'eventual incompli-
ment del preavís. 

Les propostes de contractació seran elevades a la 
Gerència Municipal de l'Ajuntament de Barcelona per 
tal que emeti amb caràcter previ informe preceptiu. 

Aquest personal directiu haurà d'efectuar decla-

ració d'activitats i de béns patrimonials en compli-
ment de la Disposició Addicional 15a de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local en 
relació amb l'actual redactat de l'article 75.7, mit-
jançant els models que van ser aprovats per la 
Comissió de Presidència, Territori i Funció Pública, 

de 21 de novembre de 2007. 

 
16. Contractació laboral ordinària de les socie-
tats mercantils municipals 

Les indemnitzacions per l'extinció de contractes 
de treball ordinaris o comuns que s'hagin formalit-
zat s'han de subjectar al que s'estableix en la legis-
lació laboral i, en tot cas, els òrgans competents 

per a la formalització d'aquests contractes en cap 
cas podran pactar o subscriure condicions, contra-
prestacions i indemnitzacions que puguin donar lloc 
a quanties superiors a les previstes amb caràcter 
general per la normativa laboral aplicable. 

Els acords, pactes o convenis col·lectius d'empre-

sa o d'àmbit inferior dels quals puguin derivar-se 

indemnitzacions o qualsevol altre tipus de contra-
prestacions per extinció contractual superiors a les 
previstes a la legislació laboral vigent, i també els 
que comportin reducció de la jornada de treball o 
estableixin increments salarials, requereixen, prèvi-
ament a la seva signatura informe favorable de la 

Gerència de Recursos Humans i Organització de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

 
17. Despeses de personal 

El personal laboral de les societats mercantils 
públiques està subjecte a les limitacions d'incre-
ment màxim establert en la Llei de Pressupostos 

Generals de l'Estat de cada exercici. En la tramita-

ció anual del pressupost les societats mercantils 
hauran de justificar possibles increments per sobre 
dels increments màxims establerts legalment. 
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18. Disposició addicional 
Les disposicions recollides en aquesta acord han 

de servir com a principis inspiradors en l'actuació 
que portin a terme en matèria de recursos humans 
els consorcis i fundacions públiques amb participa-
ció majoritària de l'Ajuntament. En tots els casos en 
el supòsit de personal funcionari adscrit a les planti-
lles de consorcis en els quals l'Ajuntament de Bar-
celona hi participi, s'ha d'observar les disposicions 9 

i 10. 
 

19. Disposició transitòria 
Els acords, pactes o clàusules vigents sobre indem-

nitzacions o contraprestacions per cessament o extin-
ció contractual que excedeixen de les previsions d'a-
questa Instrucció que hagin estat subscrits amb 
anterioritat a la data d'aquest acord, mantindran la 
seva vigència fins a l'extinció contractual, sens perjudici 
de la validesa jurídica que es derivi dels seus termes. 
En tot cas, s'han de posar en coneixement de la Gerèn-

cia Municipal, en el termini màxim de tres mesos. 

 

 
 

 
 

Decrets de l'Alcaldia 
 
 
 

Decret. En virtut de la Disposició Transitòria Se-
gona continguda al Decret de Modificació de la Pau-
ta Organitzativa de Districtes, aprovat en data 19 
de març de 2009, les Direccions de Promoció, Parti-
cipació i Prevenció de Districte així com les Direcci-
ons de Serveis a les Persones poden estructurar-se 
com Departaments, amb un nivell equivalent 26 del 

vigent Catàleg de llocs de treball. 
En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia 

per l'article 21 de la Llei reguladora de les bases del 
règim local, i l'article 13 de la Carta Municipal, disposo: 

Primer. Considerar com a Departaments, amb un 
nivell equivalent 2616X del vigent Catàleg de llocs 

de treball, les Direccions de Serveis a les Persones 
en els districtes d'Horta-Guinardó, Sarrià-Sant Ger-
vasi i Nou Barris. 

Segon. Considerar com a Departaments, amb un 
nivell equivalent 2616X del vigent Catàleg de llocs 
de treball, les Direccions de Serveis de Promoció, 
Participació i Prevenció en els districtes de Ciutat 

Vella, Eixample, Les Corts, Horta-Guinardó, Nou 
Barris, Sant Andreu i Sant Martí. 

Barcelona, 7 de maig de 2009. L'alcalde, Jordi 
Hereu i Boher. 

(Ref. 2188) 

 

 
 
 

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE 2009 
(Generació de crèdits per ingressos) 

 
 

Aprovades per decret de l'Alcaldia de data 3 d'abril de 2009: 
 

Expedient núm.3-35/2009 
 
INGRESSOS 

Partida Descripció Alta 

0701-49000 Subvenció del Fons Social Europeu (Ministerio de Administraciones 

Públicas) pel projecte "Barcelona avanza en empleo e inclusión" en-
marcat en el Programa Operatiu de l’Objectiu 3 Fomento del Empleo 
2000-2006. 

143.208,34 

DESPESES 

Partida Descripció Alta 

0701-44002-32210 Transferència a Barcelona Activa, SA, pel projecte "Barcelona avanza 
en empleo e inclusión" enmarcat en el Programa Operatiu de l’Objectiu 
3 Fomento del Empleo 2000-2006. 

143.208,34 

  


