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ACORD DE MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA SOBRE LA RECLASSIFICACIÓ DEL PERSONAL AUXILIAR DE 

GESTIÓ TRIBUTARIA (subgrup de classificació C2) A LA CATEGORIA 
D’ADMINISTRATIU DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ – LLOC DE TREBALL D'AGENT 

TRIBUTARI (subgrup de classificació C1) 

 

Barcelona, 4 de maig de 2021 

 

Constituïda la Mesa General de Negociació (MGN) de la Diputació de Barcelona, amb 
la representació sindical de CCOO, UGT, I-CSC i CGT de conformitat amb els resultats 
obtinguts en les darreres eleccions sindicals a l’empara de la legitimitat atorgada per 
l’article 34 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 c), s’ha arribat després del procés de 
negociació dut a terme en sessió de MGN de data 19 de març de 2021, a l’adopció de 
l’Acord que a continuació es transcriu, subscrit entre la corporació i les organitzacions 
sindicals de CCOO, UGT, I-CSC i CGT sobre els efectes derivats de la reclassificació 
del personal auxiliar de gestió tributària. 

ACORD 

Fruit dels acords per a la integració de la funció pública de l’ORGT en la funció pública 
de la Diputació de Barcelona, es va crear LA CATEGORIA D’ADMINISTRATIU DE 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ – LLOC DE TREBALL D'AGENT TRIBUTARI (subgrup de 
classificació C1) 

Aquesta categoria substitueix la d’Auxiliar de Gestió Tributaria (classificada dins el 
subgrup C2), la qual té la consideració de “a extingir”. 

La creació de la CATEGORIA D’ADMINISTRATIU DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ – LLOC 
DE TREBALL D'AGENT TRIBUTARI (subgrup de classificació C1) ha d’acompanyar-se 
de les mesures necessàries quant a l’afectació que dita creació pugui tenir en el personal 
que actualment presta serveis a l’ORGT, ocupant el lloc d’Agent tributari corresponent 
a la categoria d’Auxiliar de Gestió Tributaria (a extingir). 

El present Acord afectarà, doncs, els empleats si empleades de l’ORGT que es trobin 
ocupant un lloc de treball d’Agent Tributari provinents d’una plaça d’Auxiliar de Gestió 
Tributària del subgrup de classificació C2. 

En aquest sentit, s’acorda el següent: 

1. La continuïtat del nomenament com a personal funcionari de carrera o personal 
funcionari interí fins a la provisió reglamentària pertanyents a la categoria 
d’Auxiliar de Gestió Tributaria (corresponent al subgrup de classificació C2, 
categoria a extingir) i que ocupen un lloc d’Agent Tributari/ària. 

 
2. Per al supòsit que la Diputació de Barcelona convoqui una borsa de treball per 

proveir mitjançant nomenament de personal funcionari interí, possibles 
suplències del personal de plantilla i per a llocs de treball d’AGENT TRIBUTARI, 
aquesta haurà de permetre la promoció professional dels empleats i empleades 
de la corporació. 
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En aquest sentit, les bases dels processos de selecció per constituir una borsa 
de treball per proveir llocs d’Agent Tributari inclouran com a mèrit, entre d’altres 
que s’estableixin, els serveis prestats i l’experiència professional en l’exercici de 
les funcions del lloc de treball d’Auxiliar de Gestió Tributaria (el qual ha estat 
suprimit fruit dels acords d’integració de la funció pública de l’ORGT en la funció 
pública de la Diputació de Barcelona), així com els serveis prestats i l’experiència 
professional en l’exercici de les funcions del lloc de treball d’Agent Tributari (creat 
arrel dels acords d’integració). 
 

3. Resultat de la borsa de treball convocada per proveir mitjançant nomenament de 
personal funcionari interí, possibles suplències del personal de plantilla i per a 
llocs de treball d’AGENT TRIBUTARI/ÀRIA. 
 

a. El aspirants que superin la borsa convocada, ocuparan, per ordre de 
prelació, els llocs de treball vacants, per a la substitució transitòria de 
titulars i per a la cobertura de necessitats temporals que es generin. 

b. S’estableix el dret dels aspirants que hagin superat la borsa convocada, 
i que amb anterioritat ocupaven un lloc d’Agent tributari en el subgrup C2 
a seguir ocupant la mateixa posició, reclassificada com a Agent Tributari 
del subgrup C1. 
 

4. La promoció al subgrup C1 no comportarà el canvi d’adscripció del personal que 
actualment es troba prestant serveis ocupant una plaça d’Auxiliar de Gestió 
Tributaria. 

5. S’inclouran al pla d’actuació en matèria d’ocupació corresponent el nombre de 
places d’auxiliar de gestió tributària a extingir reclassificades com a administratiu 
de gestió i recaptació del subgrup C1. 

a. Les places ocupades de la categoria d’auxiliar de gestió tributària C2 
(categoria a extingir), seran objecte de reclassificació. mitjançant el 
sistema de torn restringit de promoció interna d’acord amb el que 
preveu la normativa de funció pública. 

b. L’optimització dels recursos de personal mitjançant l’afavoriment de la 
promoció interna, atenent, per fer-ho a les necessitats organitzatives 
existents. 

6. Altrament, es garanteix al personal interí nomenat per a la cobertura de places 
vacants d’acord a l’article 10.1a) del RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el TREBEP, que no superi les proves selectives corresponent a les 
places derivades de les convocatòries de les ofertes públiques d’ocupació de 
l’ORGT, que continuaran integrades en la borsa de treball de la qual ja formen 
part per haver superat un procés selectiu anterior convocat a l’efecte, en 
aplicació del que determina l’Acord de la Mesa General de Negociació de la 
Diputació de Barcelona, subscrit en data 10 de desembre de 2019, entre la 
corporació i les organitzacions sindicals CCOO, UGT, I-CSC i CGT sobre  
l’estructura de les convocatòries per constituir borsa de treball, continguda a 
l’article 7, del vigent Acord sobre condicions de treball de la Diputació de 
Barcelona. 

La corporació  

 

 

CCOO    UGT    I-CSC   CGT 


