Divendres, 15 de maig de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona. Secretaria General
Secretaria General

ANUNCI sobre l'aprovació definitiva i entrada en vigor de la modificació parcial del Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona
El Ple de la Diputació de Barcelona, en data 26 de febrer de 2015, va adoptar, entre d'altres, els acords d'aprovar
inicialment la modificació parcial del vigent Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona (publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona núm. 42, de 18 de febrer de 2003), modificació que afecta a l'article 13.3, a la
creació del títol VIII (del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona i dels seus ens instrumentals) i dels
articles 47 a 52 i la disposició addicional única, així com sotmetre l'acord al tràmit d'informació pública, prèvia la inserció
dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis, per un termini de trenta dies hàbils, durant el qual
podran presentar-se les al·legacions, les reclamacions i els suggeriments que es considerin pertinents.
Els anteriors acords van ser adoptats per unanimitat dels membres assistents (vot favorable dels 20 diputats del grup
CiU, 19 del PSC, 4 del PP, 4 d'ICV i 2 d'ERC) dels 51 diputats de fet i de dret, el que suposa la majoria absoluta legals
dels membres d'aquesta Corporació, exigida a l'art 47.2.f), de la Llei estatal //1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
del Règim Local.
L'expedient de referència es va sotmetre al tràmit d'informació pública durant el període comprés entre el 5 de març i el
10 d'abril de 2015, ambdós inclosos, mitjançant la inserció dels corresponents anuncis en el mitjans següents:
• Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 4 de març de 2015.
• Tauler d'anuncis de la Diputació de Barcelona, el 4 de març de 2015.
• Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6827, de 10 de març de 2015.
• La Vanguardia, de 12 de març de 2015, secció "Avisos oficiales".
Durant aquest termini d'informació pública no s'ha presentat cap reclamació, al·legació, ni suggeriment, per la qual cosa
i de conformitat amb el que disposa l'art. 178.1c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28.4, l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu en data 11 d'abril de
2015.

En conseqüència, de conformitat amb l'art. 70.2 de la L 7/1985, amb la present publicació del text íntegre de la
modificació parcial del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona es produeix la seva entrada en vigor, d'acord
amb el text que es reprodueix a continuació:
"Article 13.
1. El Ple, a proposta del president, determinarà les àrees en què s'estructurarà l'àmbit de competències de la Diputació.
2. El president designarà un diputat responsable per a cadascuna de les àrees, el qual serà president de la respectiva
comissió.
3. Cadascuna de les àrees tindrà adscrit un coordinador que, en funció de les directrius establertes pel president de
l'àrea, exercirà l'alta direcció i coordinació dels serveis adscrits a aquesta."
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En data 20 d'abril de 2015, va notificar-se l'esmentada aprovació definitiva a la Subdelegació de Govern de Barcelona,
així com a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya, sense que, transcorreguts els
quinze dies previstos en l'art. 65.2 de la L 7/1985, en relació amb el 70.2, s'hagi formulat cap requeriment al respecte.
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"TÍTOL VIII: Del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona i dels seus ens instrumentals.
Article 47: Objecte del present títol.
Aquest títol del Reglament orgànic té per objecte regular el règim jurídic del personal directiu professional de la
Diputació de Barcelona i dels seus ens instrumentals, en desenvolupament de l'article 32.bis de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració local, així com de l'article 13 i concordants de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut
bàsic de l'empleat públic.
Als efectes d'aquest títol, tenen la consideració d'ens instrumentals de la Diputació de Barcelona els organismes
autònoms, entitats públiques empresarials i les societats mercantils de capital íntegrament de la Diputació de Barcelona.
Article 48: Classificació del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona i dels seus ens instrumentals.
1. Tenen la condició de personal directiu professional els titulars dels òrgans directius de la Diputació de Barcelona i
dels seus ens instrumentals, classificats com a tals en la relació de llocs de treball o altres instruments organitzatius de
personal que s'estableixin.
2. Als efectes d'aquest article, el personal directiu professional es classifica en:
a) Personal directiu professional de la Diputació de Barcelona.
b) Personal directiu professional dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials i de les societats mercantils
de capital íntegrament de la Diputació de Barcelona.
3. Són òrgans directius professionals de la Diputació de Barcelona:
a) El/la titular de la Secretaria General, de la Intervenció General, de la Tresoreria i de la Secretaria de l'Organisme
Autònom de Gestió Tributària, així com, en el seu cas, la resta de funcionaris d'Administració local amb habilitació de
caràcter nacional que fossin titulars d'òrgans de suport o col·laboració de la Secretaria General o de la Intervenció
General.
b) El/la coordinador/a general, el/la gerent, els/les coordinadors/es o assimilats en els quals culmini l'organització
administrativa en cada àrea, delegació o anàleg, d'acord amb l'estructura organitzativa que aprovi el Ple corporatiu.
4. Són òrgans directius professionals dels ens instrumentals de la Diputació de Barcelona:
Els/les gerents; directors/res generals; consellers/res delegat/des o altres òrgans estatutaris amb denominació anàloga
que exerceixin funcions de màxima direcció o gestió superior dels ens instrumentals i, en el cas de no tenir la condició
de funcionari públic, estiguin vinculats a aquests mitjançant un contracte laboral especial d'alta direcció o contracte
mercantil.

Article 49: Funcions del personal directiu professional.
1. Les funcions dels titulars de la Secretaria General i de la Intervenció i la Tresoreria i la resta de funcionaris amb
habilitació de caràcter nacional a què fa referència el paràgraf 3.a) de l'article anterior, són les establertes en la seva
normativa específica aplicable i en els articles 42 i 43 del vigent Reglament orgànic.
2. El Ple de la corporació, en el moment d'aprovar l'estructura organitzativa, determinarà les funcions dels òrgans
directius professionals a què fa referència l'apartat 3.b) de l'article anterior.
3. Les funcions del personal directiu professional dels ens instrumentals seran aquelles que s'estableixin en els estatuts
reguladors corresponents o en la seva normativa específica.
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5. El Ple de la Diputació podrà configurar altres llocs de treball de caràcter directiu sempre que tinguin al seu càrrec la
direcció i administració d'un servei, departament o similar, i figuri amb aquest caràcter en la relació de llocs de treball.
Aquest personal serà nomenat mitjançant els procediments establerts en la normativa aplicable.
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Article 50: Nomenament del personal directiu professional.
1. El nomenament del personal directiu professional a què fa referència l'article 48.3.a) es regula per la normativa
aplicable als funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
2. El personal directiu professional, al qual fan referència els apartats 3.b) i 4, de l'article 48, serà nomenat, amb caràcter
general, entre funcionaris de l'Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals i/o funcionaris/àries amb
habilitació de caràcter nacional que pertanyin als cossos o escales classificades en el subgrup A1.
No obstant el que disposa l'apartat anterior, amb caràcter excepcional i mitjançant acord motivat, el Ple podrà fixar
aquells llocs de personal directiu professional, que per les seves característiques especials puguin ser coberts amb
personal que no ostenti la condició de funcionari.
Article 51: La designació del personal directiu professional.
1. El nomenament del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona i dels ens instrumentals, inclosos en
l'article 48, apartat 3.b) i 4, es farà d'acord amb un procediment en què es garanteixi la publicitat i la concurrència,
atenent a criteris de competència professional i experiència en l'àmbit públic o privat, així com la seva idoneïtat.
2. La designació es durà a terme mitjançant una convocatòria pública que es publicarà en la web de la Diputació de
Barcelona, sense perjudici que, en el seu cas, es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà de difusió.
3. La competència per a la designació del personal directiu professional, a què fa referència l'article 48.3.b), correspon al
president/a de la corporació, a proposta del/de la diputat/da delegat/da corresponent, llevat dels casos en què la
designació dels llocs de treball del personal directiu correspongui directament a la Presidència.
4. La competència per a la designació del personal directiu professional, a què fa referència l'article 48.4, correspon al
president/a de la Diputació de Barcelona a proposta del president/a de l'ens corresponent, llevat que la normativa
específica disposi altrament.
Article 52: Règim jurídic del personal directiu professional.
1. El personal directiu professional podrà ser cessat en qualsevol moment sense necessitat de motivació expressa,
llevat dels funcionaris d'habilitació amb caràcter nacional que es regularan per la seva legislació específica.
2. Tot el personal directiu professional quedarà subjecte al mateix règim d'incompatibilitats establert per als funcionaris
de carrera i les limitacions establertes per a l'exercici d'activitats privades, d'acord amb la normativa aplicable.
3. El personal directiu professional estarà obligat a presentar la declaració sobre béns i drets patrimonials i la declaració
sobre incompatibilitats i activitats que generin o puguin generar ingressos econòmics, en compliment amb el que
disposa l'article 75 i la DA 15a de la L 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

5. Quan el personal directiu professional tingui la condició de funcionari i provingui d'altra administració, quedarà en
situació de serveis en altres administracions en la seva administració d'origen.
6. El personal directiu professional que tingui la condició de laboral quedarà subjecte a una relació laboral de caràcter
especial d'alta direcció o contracte mercantil, en el seu cas.
7. Llevat dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, als que fa referència l'article 48.3.a)
del present Reglament, la resta del personal directiu professional no tindrà dret a integrar-se en l'estructura orgànica de
l'Administració, fora dels sistemes ordinaris d'accés."
"Disposició addicional única.
El personal directiu professional dels organismes, ens, fundacions, consorcis i demés entitats que constitueixen el sector
públic de la Diputació de Barcelona es regirà pel que disposen els corresponents estatuts i la normativa específica i, a
manca de regulació, se li aplicarà supletòriament el que es disposa en el títol VIII d'aquest Reglament orgànic."
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4. La determinació de les condicions d'ocupació del personal directiu no tindrà la consideració de matèria objecte de
negociació col·lectiva als efectes del que estableix la L 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic.
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El que es publica als efectes de coneixement general i, en especial, als de l'entrada en vigor de la modificació parcial del
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona.
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Barcelona, 11 de maig de 2015
El secretari delegat, José Luis Martínez-Alonso Camps

https: //bop.diba.cat
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