
                                                                                                                       Àrea de Presidència 

        Servei de Planificació de Recursos Humans 

 

                                                                                                                       Minerva, 4 / 08006 Barcelona 

                                                                                                                       Tel. 934 049 429 / Fax. 934 022 297 

                                                                                                                       s.planifrrhh@diba.cat/ www.diba.cat 

 

 
 

ANUNCI 

 

La Diputació de Barcelona fa pública la convocatòria per a la designació mitjançant relació 

funcionarial del lloc de treball de directiu/va professional, de gerent de l’Organisme Autònom 

Institut  del  Teatre – convocatòria PD-02/17, aprovada  per  decret  de  la presidència de data 

21 de juny de 2017, de conformitat amb el que disposen les bases corresponents. 

 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

 

“1.- Requisits 

 Ser funcionari/ària de carrera de l’Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats 

locals i/o funcionaris/àries amb habilitació de caràcter nacional pertanyent als cossos o 

escales classificades en el subgrup A1. 

 Reunir els requisits generals de participació en els processos selectius i de funció 

pública que resultin d’aplicació en el seu cas. 

 Posseir els coneixements de nivell C1 de llengua catalana (antic certificat de nivell de 

suficiència de català C) ), segons el Marc europeu comú de referència per a 

l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües o d’aquells que reconeix com a 

equivalents. 

Les persones aspirants hauran d’acreditar al llarg del procés selectiu el nivell de 

coneixement de la llengua catalana exigit, tant oral com escrit. En el cas que no estiguin 

en possessió del certificat acreditatiu esmentat, s’avaluaran els coneixements mitjançant 

una prova específica de llengua catalana. S’acceptaran les acreditacions del nivell exigit 

fins al moment anterior a la realització de la prova. Quedaran eliminats del procés aquells 

aspirants que no acreditin el nivell de coneixements exigit. 

2.- Funcions a desenvolupar 

 

 Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions particulars que 
exigeixi el seu millor compliment. 

 

 Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i serveis de l’Organisme de conformitat 
amb les directrius dels òrgans de govern, en els seus aspectes econòmics, administratius i de 
gestió. 
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 Elaborar, d’acord amb la Direcció General, el projectes de pressupost, liquidació i compte general, 
les propostes de plantilla i la relació i la classificació de llocs de treball. 

 

 Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de l’Organisme, exercir el 
control del personal i proposar la instrucció d’expedients disciplinaris. En el cas del personal docent 
requerirà la prèvia proposta dels directors d’escoles i centres. 

 

 Aprovar i adjudicar contractes menors amb els imports següents: 
- D’obres, fins a 30.050 €. 
- De subministraments, de serveis i de consultoria i assistència, fins a 12.020 €.   

 

 Aprovar i adjudicar la resta de contractes administratius i els privats, fins al límit 6.010 €. 
 

 Proposar el cessament dels càrrecs no acadèmics i de comandament depenents de la Gerència. 
 

 Prendre les mesures necessàries per coordinar i dirigir les actuacions administratives. 
 

 Contractar les suplències en cas de vacances, malaltia o altres substitucions del personal depenent 
de la Gerència i amb la conformitat de la Direcció General, en la resta de supòsits. 

 

 L’obertura i cancel·lació de tota mena de comptes corrents. 
 

 Qualsevol altra que li deleguin el òrgans de govern. 
 

 Vetllar pel compliment de les directrius i normes adoptades per l’organització en relació amb la 
gestió documental de la Gerència, establint els criteris i instruments necessaris en el propi àmbit de 
treball, i aplicant els principis de racionalització i economia per a l’administració de la informació. 

 

 Vetllar per l’aplicació i compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i de 
condicions de treball i salut, així com, en general, aquella normativa que afecti al normal 
desenvolupament de les funcions assignades als llocs de treball que formen part d’aquesta unitat 
organitzativa. 

 

 Complir i fer complir la normativa existent per tal que el treballador vetlli per la seva pròpia seguretat 
en el lloc de treball i en relació a les tasques que desenvolupa; així com tenir cura de les condicions 
de seguretat i salut del lloc de treball (condicions de treball, maquinària, eines, equips de protecció, 
senyalització, etc.) siguin les apropiades. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Àrea de Presidència 

        Servei de Planificació de Recursos Humans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Identificació del lloc 

 Denominació: Gerent de l’Organisme Autònom Institut del Teatre 

 Grup classificació: A, subgrup A1 

 Nivell complement destinació: Nivell 30 

 Dedicació: Exclusiva 

4.- Presentació de sol·licituds i documentació 

 Per prendre part en la present convocatòria caldrà presentar, per duplicat, sol·licitud 

normalitzada en el Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla de 

Catalunya, 126, 08008 Barcelona) o en qualsevol de les oficines de registre de la 

Diputació, en el termini de 8 dies hàbils a comptar des de l’endemà de l’anunci de la 

convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Simultàniament, la 

convocatòria es publicarà en la pàgina web de la Diputació de Barcelona (http:// 

www.diba.cat) i de l’Organisme Autònom Institut del Teatre (http:// 

www.institutdelteatre.cat). Aquesta publicació tindrà caràcter complementari a la 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, que determinarà l’inici del 

còmput de terminis. 

Els successius anuncis d’aquest procés així com el resultat es faran públics a la 

intranet corporativa, a la web de la Diputació de Barcelona (http:/ /www.diba.cat) i de 

l’Organisme Autònom Institut de Teatre (http:// www.institutdelteatre.cat) i al Tauler 

d’Edictes de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de 

Barcelona, c/ Minerva, 4 de Barcelona.  

La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació que tot seguit s’indica: 

 Dos exemplars del curriculum vitae paginat amb l’acreditació documental dels 

mèrits al·legats que es considerin adients per al lloc a proveir. 

 Fotocòpia del DNI o document equivalent. 

 Fotocòpia del títol exigit com a funcionari/ària del grup A1. 

 Declaració jurada de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari 

del servei en cap Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici 

de funcions públiques i que expressi que el/la candidat/a no es troba inclòs/a 

en cap dels supòsits d’incapacitat per contractar amb l’Administració pública. 

http://www.diba.cat/
http://www.institutdelteatre.cat/
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 En cas de ser personal funcionari provinent d’una altra administració, fotocòpia 

del nomenament com a funcionari/ària de carrera del subgrup de classificació 

A1. 

El personal procedent de la mateixa corporació només caldrà que aporti el curriculum vitae i 

altres mèrits actualitzat en els termes dalt exposats. 

 No es valorarà altra experiència o mèrit que no hagi estat aportat a la data de 

presentació de la sol·licitud. 

Si en alguna de les sol·licituds presentades hi hagués cap defecte esmenable o algun dels 

aspirants no complís els requisits exigits en la convocatòria, es farà públic al Tauler d’Anuncis 

de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, a la web de la 

Diputació de Barcelona (http:// www.diba.cat) i a la de l’Organisme Autònom Institut del Teatre 

(http:// www.institutdelteatre.cat), concedint-se un termini de 3 dies hàbils per a esmenes i 

aportació dels documents preceptius amb la seva presentació al registre general o a qualsevol 

de les oficines de registre de la Diputació, amb indicació que, si no ho fa, s’arxivarà la seva 

sol·licitud sense cap més tràmit i serà exclòs de la participació en la convocatòria. 

5. Criteris de valoració 

Es valorarà l’experiència professional suficient en el desenvolupament de llocs de treball 

similars, així com en el desenvolupament de tasques de direcció, tant en l’àmbit públic com 

privat, i la seva idoneïtat per ocupar el lloc de treball de personal directiu professional. 

6.- Proposta de designació i  nomenament 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i prèvia la comprovació del 

compliment dels requisits exigits, la presidenta de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, 

alhora presidenta de la Diputació de Barcelona, designarà la persona que consideri més 

idònia per a l’exercici del lloc directiu i que ateses les característiques de les funcions a 

desenvolupar les quals requereixen d’una especial capacitat directiva i responsabilitat, es 

basarà en criteris de professionalitat i experiència en la gestió pública o privada. El nom de la 

persona proposada es publicarà en la pàgina web corporativa (http:// www.diba.cat) i en la de 

l’Organisme Autònom Institut del Teatre (http:// www.institutdelteatre.cat). 

La provisió del lloc convocat podrà ser declarada deserta, de forma motivada, si cap dels 

aspirants reuneix els requisits exigits o cap dels perfils professionals és considerat idoni pel 

desenvolupament del lloc. 

Per tal de formalitzar el corresponent nomenament, el candidat/ta designat haurà de presentar 

els documents acreditatius originals, la declaració sobre béns i drets patrimonials i la 

http://www.diba.cat/
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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 de règim local. 

L’aspirant proposat/da, si es tracta d’un/una funcionari/ària en situació d’excedència o prestant 

serveis en una altra Administració, haurà de presentar a la Direcció dels Serveis de Recursos 

Humans certificat acreditatiu de posseir la capacitat funcional necessària per a l’exercici de les 

tasques que pertoquin al lloc de treball convocat. 

Vista la designació de la presidenta de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, alhora 

presidenta de la Diputació de Barcelona, i un cop efectuades les actuacions precedents, la 

Presidència de la corporació procedirà a nomenar la persona proposada. 

7.- Cessament 

El personal nomenat pel lloc de direcció professional convocat podrà ser cessat en qualsevol 

moment de manera discrecional. 

8.- Altres aspectes 

Quan la persona designada sigui funcionària d’una altra administració quedarà en situació de 

serveis especials en la seva administració d’origen. 

En cap cas, el nomenament com a personal directiu professional donarà dret a integrar-se en 

la funció pública de la Diputació de Barcelona, fora dels sistemes ordinaris d’accés establerts. 

Les condicions d’ocupació del personal directiu professional no tenen la consideració de 

matèria objecte de negociació col·lectiva d’acord amb el que estableix la normativa bàsica 

sobre funció pública.  

El desenvolupament del lloc resta sotmès al règim d’incompatibilitats establert per als 

funcionaris de carrera i a les limitacions establertes per a l’exercici d’activitats privades, 

d’acord amb la normativa aplicable. Per als aspectes no previstos seran d’aplicació les 

previsions contingudes per la legislació de funció pública local.” 

 

*D’acord amb el que preveu la base primera d’aquesta convocatòria, la prova específica que 

avaluarà els coneixements en llengua catalana està prevista per al 14 de juliol de 2017 a les 

9.30 h a la sala 1A de la 1ª planta, c. Minerva, 4. 

 
 
Barcelona, 26 de juny de 2017 
 


