
 
 
 

 

Relació d’actes derivats de la convocatòria del procés de reclassificació del nivell 

retributiu derivat de la carrera de grau o professional dels empleats/des de l’ORGT, 

corresponent a la convocatòria del mes d'abril de 2019. 

 

El Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar en data 20 de desembre de 2018 la 
integració de la funció publica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona a la funció pública de la Diputació de Barcelona. 
 
En el mateix figura, entre d’altres, un acord concret respecte els drets consolidats per 
carrera professional del personal integrat a la funció pública de la Diputació de Barcelona 
provinent de la funció pública de l’Organisme de Gestió Tributària incloent expressament el 
següent text (transcripció literal): 
 
(...) 

- Com a conseqüència del procés d’integració de la funció pública de l’ORGT a la 
funció pública de la DIBA, a partir de l’1 de gener de 2019 la carrera professional de 
l’ORGT serà la mateixa que la que estigui vigent a la Diputació de Barcelona. En el 
supòsit que no hi hagi carrera aprovada a la DIBA a data 1 de gener de 2019, es 
mantindrà transitòriament la regulació de la carrera de l’ORGT fins al dia 31 de 
desembre de 2019. (...) 

 
Tenint present que no hi ha vigent carrera professional a la Diputació de Barcelona a data 1 
de gener de 2019, s’ha d’entendre que opera automàticament la pròrroga expressa pel 
termini temporal esmentat anteriorment. 
 

En relació a la convocatòria esmentada es fa públic, per a general coneixement de les 

persones interessades, que s’han dictat els següents actes (veure links):  

 

 

 Anunci: Bases reguladores del procés de reclassificació i la seva correcció:  

 BOPB 07.01.2015 i  BOPB 19.01.2015 
 

 Anunci: convocatòria del procés:   

 

 Model instància 

 

 Data màxima de finalització de presentació d’instàncies: 3 de maig de 2019  

 

 Anunci: Llista provisional d'admesos/es -exclosos/es  

 

 Anunci: Llista definitiva i reconeixement 

 

 
Barcelona, a 9 de juliol de 2019 

https://transparencia-orgt.diba.cat/sites/transparencia-orgt.diba.cat/files/public/node-fitxers/bopb_de_07.01.2015_3.pdf#overlay-context=convocatories-i-resultats-dels-processos-de-seleccio-provisio-i-promocio-del-personal
https://transparencia-orgt.diba.cat/sites/transparencia-orgt.diba.cat/files/public/node-fitxers/bopb_de_19.01.2015_3.pdf#overlay-context=convocatories-i-resultats-dels-processos-de-seleccio-provisio-i-promocio-del-personal
https://transparencia-orgt.diba.cat/sites/transparencia-orgt.diba.cat/files/public/node-fitxers/bopb_de_19.01.2015_3.pdf#overlay-context=convocatories-i-resultats-dels-processos-de-seleccio-provisio-i-promocio-del-personal
https://transparencia-orgt.diba.cat/sites/transparencia-orgt.diba.cat/files/public/node-fitxers/anunci_convocatoria_abril_2019.pdf#overlay-context=convocatories-i-resultats-dels-processos-de-seleccio-provisio-i-promocio-del-personal
https://transparencia-orgt.diba.cat/sites/transparencia-orgt.diba.cat/files/public/node-fitxers/instancia_3.pdf#overlay-context=convocatories-i-resultats-dels-processos-de-seleccio-provisio-i-promocio-del-personal
https://transparencia-orgt.diba.cat/sites/transparencia-orgt.diba.cat/files/public/node-fitxers/instancia_3.pdf#overlay-context=convocatories-i-resultats-dels-processos-de-seleccio-provisio-i-promocio-del-personal
https://transparencia-orgt.diba.cat/sites/transparencia-orgt.diba.cat/files/public/node-fitxers/llista_provisional_admesos-exclosos_abril_2019.pdf
https://transparencia-orgt.diba.cat/sites/transparencia-orgt.diba.cat/files/public/node-fitxers/anunci_llista_definitva_abril_2019_taulell.pdf

