
 

 

Acord Mesa General de Negociació del personal funcionari de la Diputació de 
Barcelona sobre aplicació del sistema d’ajut menjar vigent a la Diputació de 
Barcelona al col·lectiu que presta servei de trasllat en vehicle corporatiu al 

personal electe, adscrit al Parc Mòbil corporatiu (Subdirecció de Logística) i al 
col·lectiu que presta servei de bibliobús de la Gerència dels Serveis de 

Biblioteques 

 

Dins del sistema de mesures d’acció social resultant de la negociació col·lectiva i que 
integra la normativa convencional vigent en la Diputació de Barcelona, s’estableix una 
subvenció per la despesa dels empleats han de realitzar en ocasió dels menjars que 
realitzen com a conseqüència de la jornada de treball que té assignat el lloc de treball 
que ocupen.  
 
La creació de l’ajut per menjar, segons recull el decret que en regula les 
especificacions, es fonamenta en la impossibilitat o dificultats del personal per poder 
fer l’àpat del migdia en el seu domicili i té l’objectiu de pal·liar la despesa que suposa 
haver de dinar fora de casa, així com contribuir que el personal afectat pugui fer el 
dinar amb millors condicions.  
 
L’ ajut es regula en el decret de data 26 de març de 2013 (núm. 2145/13) que aprova 
les seves especificacions del sistema d’ajut menjar i resta a data d’avui, actualitzat per 
decret de data 19 de desembre de 2018 (núm. 14511/18). 
 
Al llarg del passat mandat, en el sí de la Mesa general de negociació, les seccions 
legitimades per negociar han instat de la corporació la revisió de l’extensió de 
l’aplicació del sistema d’ajut menjar respecte de determinats col·lectius, en concret el 
personal del Parc Mòbil corporatiu, amb dependència de la Subdirecció de Logística, 
que desenvolupa funcions de xofer/a i oficial/a conductor/a de personal electe i el 
personal de la Gerència dels Serveis de Biblioteques que ocupa un lloc de treball en el 
servei de bibliobús, en aquest darrer cas, la Gerència dels Serveis de Biblioteques 
també sol·licitava aquesta revisió.  
 
La corporació atenent aquesta demanda es va comprometre a analitzar les 
circumstàncies que concorren en la prestació del servei que afecta a aquests dos 
col·lectius. Un cop efectuat aquest anàlisi la corporació informà a les seccions 
sindicals del seu resultat. 
 
Constituïda la Mesa de Negociació de personal funcionari de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de data 8 de novembre de 2019, amb la representació sindical de 
CCOO, UGT, I-CSC i CGT d’acord amb el que disposen l’article 34 en relació amb 
l’article 33, del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, Text Refós de la Llei de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en endavant TREBEP), i en referència a l’àmbit de 
negociació recollit a l’article 37,1,i), del TREBEP, ha assolit en data 20 de novembre 
de 2019, l’acord sobre actualització de l’àmbit subjectiu de percepció de l’ajut menjar 
com a conseqüència de les condicions en què es realitza la jornada de treball 
assignada al personal que ocupa  llocs de treball que presten el servei de trasllat en 
vehicle corporatiu al personal electe, adscrit al Parc Mòbil corporatiu (Subdirecció de 
Logística) i el servei de bibliobús de la Gerència dels Serveis de Biblioteques, en els 
termes que a continuació es contenen:  

 
 



ACORD 

Primer.- DISPOSAR l’aplicació del sistema d’ajut menjar vigent a la Diputació de 
Barcelona, i regulat al regulat al decret de data 26 de març de 2013 (núm. 2145/13) 
d’aprovació de les especificacions del sistema d’ajut menjar, actualitzat per decret de 
data 19 de desembre de 2018 (núm. 14511/18), al personal que, ocupant llocs de 
treball de xofer/a i oficial/a conductor/a en el Parc Mòbil corporatiu, amb dependència 
de la Subdirecció de Logística, està sotmès a planilles, presta servei a personal electe 
i té assignada una tipologia horària Ampliada Específica, realitzant una jornada 
continuada de 13h15m tres cops per setmana, i que es concreta en la percepció de 
tres ajuts menjar setmanals.  

Segon.- DISPOSAR l’actualització del vigent sistema d’ajut menjar (decret núm. 2145 

de data 26 de març de 2013, actualitzat per decret núm.14511 de data 19 de 

desembre de 2018), pel que fa al personal que ocupa llocs de treball adscrits a la 

Gerència dels Serveis de Biblioteques, realitzant el servei de bibliobús, en el sentit que 

aquest passarà de dos a tres ajuts setmanals, sempre i quan la distribució horària 

requereixi la realització efectiva de tres jornades setmanals de prestació de serveis en 

règim partit matí i tarda.   

Tercer.- DISPOSAR l’aprovació d’un Text Refós actualitzat de la regulació del sistema 
d’ajut menjar del personal de la Diputació de Barcelona.  

Quart.- DEIXAR SENSE EFECTE  qualsevol pacte o acord que en tot o en part 

contradigui o s’hi oposi a la present, en concret l’Acord de 18 d’abril de 2002 de 

negociació de les condicions de treball del col·lectiu de conductors del Parc Mòbil que 

presten servei a personal electe. 

I per a què així consti, signen el present Acord les seccions sindicals de CCOO, UGT, 
I-CSC i CGT, a Barcelona en data 20 de novembre de 2019.


