"Per Decret de la Presidència de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona, en endavant ORGT, de data 29 de novembre de 2018, es va
convocar el procés per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc
de treball de cap de l'oficina de Vilanova i la Geltrú de l'ORGT de la Diputació de
Barcelona, (15/2018 CPLLT).
Les bases que han de regir aquest procés selectiu es van publicar al BOP de
Barcelona de 13 de desembre de 2018, i es varen exposar a la seu electrònica i
Portal de Transparència d’aquesta Corporació.
Posteriorment, per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data
12 de juny de 2019, es va procedir aprovar les bases reguladores modificades i la
convocatòria del procés selectiu 15/2018 del lloc de treball de cap de l'oficina de
Vilanova i la Geltrú de l'ORGT.
Les bases reguladores modificades i la convocatòria es van publicar al BOP de
Barcelona de 21 de juny de 2019 i es varen exposar a la seu electrònica i Portal
de Transparència d’aquesta Corporació.
De conformitat amb el previst a la base quarta de les esmentades bases, escau
mitjançant la present resolució designar els membres que integraran l’òrgan de
qualificació d’aquest procés de provisió, encarregat de realitzar l’avaluació dels
diferents aspirants i de fer la proposta corresponent de nomenament. Així mateix,
es preveu que aquest òrgan de selecció estigui format per 5 membres i 1 d’ells
n’exercirà la presidència i tindran coneixements sobre el contingut funcional del
lloc de treball a proveir.
D’acord amb l’article 28 dels Estatuts de l’ORGT (BOPB 25.06.2019), en relació
amb l’apartat 2 de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de

1

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 1-3
CVE 2020005726

El text íntegre del decret és el següent:

Data 20-2-2020

Per Decret del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis
Interns de la Diputació de Barcelona, de data 6 de febrer de 2020, s'ha designat els
membres que integraran l’òrgan de qualificació d’aquest procés de provisió.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANUNCI de Nomenament de l’òrgan de qualificació de la convocatòria 15/2018 per a
la provisió pel sistema de concurs específic, del lloc de treball de cap de l'oficina de
Vilanova i la Geltrú, de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
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Diputació de Barcelona. Organisme de Gestió Tributària

competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, aprovada
per Decret de Presidència núm. 14600, de 16.12.2019 (BOPB 19.12.2019),
correspon al president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis
Interns la competència per dictar aquesta resolució.

Pedro Sarrión Ortega, director de Serveis de Recursos Humans de
l'ORGT.
President suplent
Eva Fernández Lara, directora de Serveis d'Assessoria Jurídica de
l'ORGT.


Vocals titulars:
Trinidad Tomas Castera, directora de Serveis d'Organització i
Inspecció de Serveis de l’ORGT.
Isabel Soler Bosch, cap del Servei de Coordinació-Contractació de
l’ORGT.
Josep Ma. Guasch Muñoz, cap del Servei de Gestió de l’Impost
sobre Béns Immobles de l’ORGT.
Amalia Ruiz Baena, funcionària de la Diputació de Barcelona,
adscrita a l'ORGT.
Vocals suplents:
Antonio Cepa Dueñas, director de Serveis d'Inspecció Tributària de
l’ORGT.
Javier Aparicio Redondo, cap del Servei de la Unitat Central de
Recaptació de l’ORGT.
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Data 20-2-2020
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President titular

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona



Pàg. 2-3

Primer.- NOMENAR, els membres integrats del Tribunal qualificador de la
convocatòria 15/2018 per a la provisió, pel concurs específic de mèrits del lloc de
treball de cap de l'oficina de Vilanova i la Geltrú, de l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, que són els següents:
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RESOLUCIÓ

A

En virtut de tot això es proposa l'adopció de la següent,
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María Madrigal, cap del Servei de Tributs Generals i Taxes de l'ORGT.
Manuel Leonardo Jurado Luque, funcionari de la Diputació de Barcelona,
adscrit a l'ORGT.

Si voleu impugnar aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, heu
d’interposar recurs d’alçada davant la Presidència de la Diputació de Barcelona, en
termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la darrera de les publicacions
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Tanmateix, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu convenient.
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Barcelona 17 de febrer de 2020
La secretària delegada. Leonor Alonso González

Pàg. 3-3

Segon.- Fer públic al Butlletí oficial de la província de Barcelona, i a la Seu
electrònica de l'ORGT el nomenament del Tribunal qualificador corresponent a
aquesta convocatòria."
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Leonor Alonso González, secretaria delegada de l'ORGT.

Data 20-2-2020

 Secretari suplent:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Víctor Laspalas Zanuy, cap de la secció de gestió i planificació de
Recursos Humans de l'ORGT.
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 Secretari titular:
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