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Resultats convocatòria de provisió PD-02/17 
Resolució de la convocatòria 

Gerent de l'Organisme Autònom Institut del Teatre 
Diputació de Barcelona. Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
ANUNCI - INCIDÈNCIA 
Mitjançant sol·licitud de 6 de juliol de 2017 s’ha presentat a la convocatòria per 
a la designació amb relació funcionarial del lloc de treball de directiu/va 
professional, de gerent de l’Organisme Autònom Institut del Teatre – 
convocatòria PD-02/17, Francesc d’Assís RODELLES VINYOLES. 
En tant que el candidat no acredita ser funcionari de l’Estat, de cap de les 
comunitats autònomes, ni de les entitats locals, ni tampoc funcionari amb 
habilitació de caràcter nacional pertanyent als cossos o escales classificades 
en el subgrup A1, es concedeix un termini de 3 dies hàbils per a l’aportació dels documents preceptius. 
Si no es presenta aquesta documentació en el registre general o en qualsevol 
de les oficines de registre de la Diputació de Barcelona, s’arxivarà la sol·licitud 
de l’aspirant sense cap més tràmit i serà exclòs de la participació en la 
convocatòria. 
Barcelona, 10 de juliol de 2017 
La directora dels Serveis de Recursos Humans, Lola Miro Folgado 
Resolució de la convocatòria 
Diputació de Barcelona. Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
ANUNCI 
La Diputació de Barcelona fa pública la resolució de data 26 de juliol de 2017 
(núm. registre 7959/17) mitjançant la qual es resol la convocatòria (PD-02/17) 
de provisió del lloc de treball de directiu/va professional com a gerent de 
l'Organisme Autònom Institut del Teatre, el text íntegre de la part resolutiva de 
la qual és el següent: 
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"Primer.- NOMENAR, de conformitat amb la proposta formulada per la 
presidenta de la Diputació de Barcelona, Jordi Roig Viñals com a gerent de 
l'Organisme Autònom Institut del Teatre, codi retributiu A.30.A103, amb factor 
d'Exclusiva (EA), en resolució de la convocatòria (PD-02/17) de provisió del lloc 
de directiu/va professional. 
Segon.- DISPOSAR que aquest nomenament en cap cas dóna dret a integrar-
se en la funció pública de la Diputació de Barcelona, ni en la plantilla de 
personal funcionari de carrera d'aquesta corporació, sense perjudici dels 
sistemes ordinaris d'accés o de reingrés legalment establerts. 
Tercer.- DISPOSAR que, de conformitat amb el que preveu l'article 52.1 del 
vigent Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, Jordi Roig Vinyals, 
nomenat com a personal directiu professional per ocupar el lloc de gerent de 
l'Organisme Institut del Teatre, podrà ser cessat en qualsevol moment sense 
necessitat de motivació expressa. 
Quart.- PROCEDIR si és el cas, a la regularització de la situació administrativa 
de la persona designada en els termes previstos en la base vuitena de la 
convocatòria (PD-02/17). 
Cinquè.- DISPOSAR que de conformitat amb el que disposa l'article 52.2 del 
vigent Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, Jordi Roig Viñals, en la 
seva condició de personal directiu professional, resta subjecte al mateix règim 
d'incompatibilitats establert pel personal funcionari de carrera, i les limitacions 
establertes quant a l'exercici d'activitats privades, d'acord amb la normativa 
aplicable. 
Sisè.- DISPOSAR que d'acord amb el que estableix l'article 52.3 del vigent 
Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, Jordi Roig Viñals, està obligat 
a presentar la declaració de 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 15 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
Setè.- FIXAR l'1 de setembre de 2017 com a data d'efecte d'aquest 
nomenament. 
Vuitè.- DONAR COMPTE d'aquest decret al Ple en la primera sessió ordinària 
que es convoqui a partir de la data d'aquesta resolució a l'efecte del seu 
coneixement. 
Novè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província, en la 
pàgina web de la Diputació de Barcelona (http:www.diba.cat - 
http:www.intradiba.cat), de l'Organisme Autònom Institut del Teatre (http:// 
www.institutdelteatre.cat) i al Tauler d'Edictes de la Direcció dels Serveis de 
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona (carrer Minerva, 4).." 
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la 
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del 
dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
Barcelona, 28 de juliol de 2017 
 


