
Recursos humans
Àrea de Presidència

Assessorament jurídic en la gestió de recursos humans

Termini de sol·licitud: 

Assessorament del govern local en els tràmits jurídics necessaris per tal de donar resposta a 
problemàtiques organitzatives i de gestió del personal derivades del desenvolupament i funcionament 
dels serveis municipals, i del marc normatiu i organitzatiu establert i aplicable a cada entitat.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, 

consorcis locals i agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

31/12/2017

Recurs tècnic 

Redacció de plans, 

projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència en 

Recursos Humans

Tel.: 934 022 276
s.assistrrhh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2017
�  Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text 
refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Decret llei 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; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei 
de les entitats locals; 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; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local; Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de 
la Seguretat Social; Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat social; Llei 
15/2014, de 16 de desembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa; Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària i altres lleis de pressupostos 
generals, estatals i autonòmiques que siguin vigents en el marc de cada anualitat.

�

17024

Codi recurs:

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis 

públics i garantia de la 

cohesió social

Puntuació:Criteris de valoració:

100� Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la 

competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 

punts, però mai menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les 
millores concretes pertinents.
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Recursos humans
Àrea de Presidència

Assessorament jurídic en via administrativa i representació i 

defensa en processos judicials

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud: 

L'objectiu és facilitar la defensa, tant en la via administrativa com davant dels òrgans jurisdiccionals 
de l'ordre social i contenciós administratiu, en tot tipus de procediments en matèria de recursos 
humans en què les corporacions locals han de comparèixer com a part.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals, entitats municipals 

descentralitzades

Destinataris:

31/12/2017

Recurs material   

Realització de serveis i 

activitats

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència en 

Recursos Humans

Tel.: 934 022 276
s.assistrrhh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Quatre sol·licituds (reclamacions o judicis) en un període de sis mesos per ens local.

Es valorarà conjuntament la possiblitat de recurs contra la sentència que s'obtingui.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2017
�  Altra normativa vinculada: Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text 
refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; 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; Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social; Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

�

Nombre màxim de sol·licituds: 

Altres condicions: 

17025

Codi recurs:

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis 

públics i garantia de la 

cohesió social

Puntuació:Criteris de valoració:

50� Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

20� Cost econòmic dels processos judicials, prioritzant els que tinguin un cost superior a 
5.000 euros

20� Ordre d'arribada de les sol·licituds

10� Existència d'antecedents: es prioritzarà la defensa de processos judicials contra les 
sancions d'expedients disciplinaris en què la Diputació de Barcelona ha fet assistència

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la 

competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 

punts, però mai menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les 
millores concretes pertinents.
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Recursos humans
Àrea de Presidència

Informes jurídics en matèria de recursos humans

Termini de sol·licitud: 

Elaboració de notes informatives, informes o dictàmens jurídics, amb l'objectiu d'identificar propostes 
de resolució per a les controvèrsies jurídiques plantejades, atenent les característiques especials de 
l'administració local i les singularitats en l'aplicació del dret laboral i del dret de la funció pública que 
fan necessari un tractament especialitzat de l'assessorament jurídic. S'actuarà d'acord amb la 
tipologia següent:
- Informes que versin sobre matèries de les quals s'hagi elaborat un informe amb anterioritat: es faran 
de forma immediata
- Informes que requereixin un estudi inicial sense que hi hagi altres antecedents: es duran a terme per 
ordre d'arribada i lletrat assignat.

Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, 

consorcis locals i agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

31/12/2017

Recurs tècnic 

Redacció de plans, 

projectes i informes

Unitat prestadora:
Servei d'Assistència en 

Recursos Humans

Tel.: 934 022 276
s.assistrrhh@diba.cat

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2017
�  Altra normativa vinculada: Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.; Llei 
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya; Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; Reial 
decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat 
públic; Decret llei 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; Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; 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; 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 
de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social; Llei 15/2014, de 16 de 
desembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa; Llei 47/2003, 
de 26 de novembre, general pressupostària i altres lleis de pressupostos generals, estatals i 
autonòmiques que siguin vigents en el marc de cada anualitat.

�

17139

Codi recurs:

Àmbit de cooperació:
Prestació de serveis 

públics i garantia de la 

cohesió social

Puntuació:Criteris de valoració:

80� Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació

10� Existència d'informes previs fets per la Diputació de Barcelona

10� Ordre d'arribda de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la 

competència professional del personal que l'ha assistit siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 

punts, però mai menys de 6.

Mesura d'esmena: S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les 
millores concretes pertinents.
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