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Núm. 3486
diPUtAció de GirOnA
Secretaria General 

Edicte d’aprovació inicial de la modificació del Reglament orgànic de la Diputació de Girona

Aquesta Diputació, en sessió plenària que ha tingut lloc el dia 17 de març de 2015, ha adoptat l’acord següent:

“Primer. Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona mitjançant l’addició, la 
supressió o la modificació dels preceptes següents:

1) Incloure dos nous títols, anomenats “TÍTOL VI - DEL PERSONAL DIRECTIU”, El títol esmentat conté l’article 43, i el 
“TÍTOL VII - DEL PERSONAL EVENTUAL conté l’article 44, els quals tindran el contingut següent:

“Article 43
Es podrà nomenar personal directiu que no tingui la condició de funcionari, en atenció a les característiques específiques de 
les funcions assignades als òrgans directius de la Diputació de Girona.

Article 44
El personal eventual que forma part de la plantilla de la Diputació de Girona podrà ser assignat, amb caràcter funcional, a 
d’altres serveis o departaments de l’estructura pròpia de la Diputació de Girona, amb caràcter excepcional.”

2) Modificar l’article 10.2 del Reglament orgànic, suprimint els apartats b), d) i e), amb el següent contingut, d’acord amb el 
tenor següent:

“2. Així mateix seran competències del Ple en matèria de personal:
a) L’aprovació i la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball.
b) La fixació de la quantia de les retribucions complementàries.
c) La separació del servei dels funcionaris de la corporació, llevat dels habilitats de caràcter nacional.
d) Prendre coneixement de l’acomiadament del personal laboral.”

3) Modificar l’article 37 i afegir els articles 37 bis i 37 ter del Reglament orgànic, suprimint el seu contingut actual, substituint-
lo pel que segueix i d’acord amb el tenor següent:

“Article 37
Tots els membres de la corporació estan obligats a efectuar declaracions de béns i d’incompatibilitats.

a) En tot cas, abans de la presa de possessió del càrrec.
b) Amb motiu del cessament del càrrec, a excepció que la causa que el produeixi no ho permeti.
c) Durant el període del mandat, quan es modifiquin les circumstàncies de fet que constin en les esmentades declaracions.

En el primer supòsit, la declaració s’haurà d’efectuar amb caràcter previ a la formulació del jurament o promesa del càrrec.
En el segon supòsit, dintre dels 10 dies següents en què el Ple prengui raó del cessament o en què finalitzi la duració del 
mandat. En tot cas, en aquest últim supòsit, amb anterioritat a la constitució de la nova corporació.
En el tercer supòsit, la declaració o, en el seu cas, declaracions, hauran d’efectuar-se dintre del mes següent en què es produeixi 
la variació.
El règim previst en aquest article serà d’aplicació al personal a què es refereix el número 2 de la Disposició Addicional 
Quinzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Article 37 bis
Les declaracions de béns patrimonials, de causes de possible incompatibilitats i activitats, i de participació en societats i 
liquidació d’impostos s’inscriuran en sengles Registres creats a l’efecte, la custòdia dels quals, sota la responsabilitat del 
president o presidenta de la Diputació, exercirà el secretari o secretaria general de la Diputació.

Article 37 ter
Les declaracions de béns patrimonials, de causes de possible incompatibilitat i activitats i de participació en societats i 
liquidació d’impostos, es publicaran anualment en la seu virtual o en la web de la Diputació de Girona.
El Registre de béns patrimonials, el de causes de possible incompatibilitat i activitats i el de participació en societats i liquidació 
d’impostos susceptibles de generar ingressos econòmics, tindrà caràcter públic i podrà ser consultat per qualsevol ciutadà, 
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major d’edat, prèvia sol·licitud efectuada a l’efecte, a través del Registre general de la Diputació de Girona, que haurà de ser 
resolta per la Presidència, en un termini màxim de 5 dies hàbils, entenent-se atorgada l’autorització per silenci administratiu, 
si dintre dels 10 dies hàbils següents a la finalització del termini, no es notifica res a l’interessat.
Malgrat això, les certificacions que podrà expedir el secretari o secretaria general de la Diputació sobre dades d’aquest, 
solament podran ser sol·licitades pels ciutadans amb les limitacions establertes per la legislació en matèria de transparència 
i la de protecció de dades de caràcter personal, pels membres de la corporació, pels Tribunals de Justícia, pel Tribunal o la 
Sindicatura de Comptes i per altres organismes oficials.”

Segon. Reproduir el text resultant del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona, com a conseqüència de l’aprovació inicial 
de les modificacions expressades en el punt primer, d’acord amb el contingut que s’expressa en el tenor literal següent:

“REGLAMENT ORGÀNIC DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

TÍTOL I    -    OBJECTE 

Article 1
És objecte del present Reglament l’organització i el funcionament dels òrgans de govern de la Diputació de Girona, d’acord 
amb allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

TÍTOL II    -    ÒRGANS DE LA DIPUTACIÓ

Article 2
Els òrgans bàsics de la Diputació són:

• President o presidenta
• Vicepresidents
• Junta de Govern
• Ple

Article 3
1. Els òrgans complementaris de la Diputació són:

• Comissions informatives
• Junta de portaveus
• Comissions especials
• Consell de Presidència
• Consell de Govern

2. No existirà cap òrgan complementari a la corporació que no es determini al present Reglament.

TÍTOL III    -    COMPETÈNCIES

Secció 1a.   Del president o presidenta

Article 4
1. El president o presidenta és el representant legal de la Diputació i en dirigeix el govern i l’administració.
2. Correspon al president o presidenta:

a) Convocar dirigir i presidir les sessions dels òrgans col·legiats.
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres de titularitat o assumits per la Diputació.
c) Disposar les despeses que es fixin a les bases d’execució del Pressupost per a cada exercici econòmic, ordenar pagaments 

i rendir comptes.
d) El comandament superior del personal.
e) L’exercici d’accions judicials i administratives en cas d’urgència.
f) Contractar les obres i els serveis que no ultrapassin el 5% dels recursos ordinaris del Pressupost ni el 50% del límit 

general per a la contractació directa i, també, els actes preparatoris i d’execució que se’n derivin.
g) La concessió de llicències i permisos d’obres.
h) Ordenar la publicació i l’execució dels acords de la Diputació i fer-los complir.
i) Les competències assignades a la Diputació per la legislació estatal o l’autonòmica, no atribuïdes específicament a 

altres òrgans.
j) Totes aquelles no atribuïdes al Ple i a la Junta de Govern.
k) Aquelles que expressament li atribueixin les lleis.
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Article 5
Quant als efectes previstos a l’apartat d) de l’article anterior, s’entendrà que el comandament superior del personal comprèn, 
entre altres, les funcions següents, les quals no es poden delegar:

a) Adoptar les mesures necessàries per coordinar totes les dependències
b) Nomenar funcionaris de plantilla i interins
c) Contractar el personal laboral
d) Incoar i resoldre expedients disciplinaris

Article 6
1. El president o presidenta podrà delegar comeses determinades i específiques en els diputats. La delegació es farà per 

decret i es determinarà l’abast, el contingut i les condicions de les atribucions delegades.
2. La funció delegada no podrà ser objecte de subdelegació. Els actes a què donin lloc es consideraran dictats per l’òrgan que 

delega, el qual podrà en qualsevol moment revocar la delegació atorgada.

Article 7
El president o presidenta, per a l’exercici de les seves funcions, podrà disposar del suport d’un gabinet, el cap o la cap del qual 
tindrà el caràcter de càrrec de confiança.

Secció 2a.   Dels vicepresidents

Article 8
Els vicepresidents substituiran el president o presidenta en cas de vacant, absència o impossibilitat, segons l’ordre de 
nomenament. Seran designats lliurement pel president o presidenta d’entre els membres de la Junta de Govern.

Secció 3a.   De la Junta de Govern

Article 9
1. La Junta de Govern serà formada pel president o presidenta i un nombre de diputats no superior a la tercera part del 

nombre legal, nomenats i separats lliurement pel president o presidenta, de la qual cosa informarà el Ple.
2. És competència de la Junta de Govern l’assistència al president o presidenta en l’exercici de les seves atribucions i, a més 

a més, per delegació del Ple:
a) L’exercici d’accions judicials i administratives
b) Designar representants en altres entitats i organismes
c) Contractar les obres i els serveis amb consignació al pressupost anual -llevat dels supòsits reservats al president/a i al 

Ple- i també els actes preparatoris i d’execució que se’n deriven
d) La tutela de patronats i d’òrgans de gestió indirecta, llevat de les matèries reservades al Ple
e) La fixació de criteris per a l’atorgament de beques i de subvencions
f) La disposició de despeses no reservades al president o presidenta.
g) La concessió de béns o de serveis de durada no superior a cinc anys, sempre que la quantia no arribi al 10% dels 

recursos ordinaris
h) L’aplicació del règim d’incompatibilitats
i) L’adopció d’acords en matèria d’amnistia
j) Aquelles altres competències que les lleis atribueixin al Ple i que es puguin delegar.

3.  Per delegació del president o presidenta, la Junta de Govern assumeix la competència d’aprovació dels convenis de 
col·laboració amb altres ens, entitats i organismes sempre que no superin els terminis i la quantia que, en matèria de 
contractació, té atribuït el Ple de la Diputació.

4. La Junta de Govern assumirà l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes no atribuïts a cap comissió informativa i que 
siguin competència del Ple i podrà deliberar sobre matèries pròpies d’altres comissions informatives.

5. Seran públiques les sessions de la Junta de Govern, respecte dels punts de la sessió en que actuï per delegació del Ple.

Secció 4a.    Del Ple

Article 10
1. El president o presidenta i els diputats integren el Ple de la Diputació.
Les seves atribucions a part del control i la fiscalització dels òrgans de govern són:

a) L’aprovació i la modificació del Reglament Orgànic.
b) La creació, modificació i dissolució de mancomunitats i altres entitats associatives i també l’aprovació dels seus estatuts.
c) La transferència de funcions o activitats a altres administracions, com també l’acceptació de les que es facin a favor de 

la Diputació.
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d) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari: l’aprovació i modificació del pressupost; els reconeixements 
de crèdits d’anys anteriors i l’aprovació del Compte General.

e) L’aprovació d’ordenances.
f) La provincialització de serveis i la determinació de la forma concreta de gestió.
g) L’aprovació d’operacions financeres o de crèdit i la resolució d’operacions sobre quitació i espera superiors al 5% del 

Pressupost.
h) La concessió de béns o de serveis que superin el 10% del Pressupost o 5 anys de durada.
i) L’aprovació de plans i d’instruments urbanístics.
j) L’alienació i la cessió onerosa de béns.
k) La cessió gratuïta de béns a altres administracions o institucions públiques.
l) L’alteració de la qualificació jurídica de béns demanials.
m) L’aprovació de moció de censura al president o presidenta.
n) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
o) L’aprovació del pressupost i de les plantilles dels òrgans de gestió indirecta.
p) La disposició de despeses plurianuals.
q) La contractació d’obres i de serveis que comportin despesa i durada plurianual i, també, els actes complementaris i 

d’execució que se’n derivin, llevat que prèviament s’hagi declarat expressament el caràcter plurianual de la despesa.
r) L’aprovació provisional de comptes.
s) El plantejament dels conflictes amb altres administracions.
t) L’organització, la disposició i la creació de serveis.
u) L’aprovació de plans i programes de caràcter provincial.

2. Així mateix seran competències del Ple en matèria de personal:
a) L’aprovació i la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball
b) La fixació de la quantia de les retribucions complementàries.
c) La separació del servei dels funcionaris de la corporació, llevat dels habilitats de caràcter nacional.
d) Prendre coneixement de l’acomiadament del personal laboral.

Secció 5a.   De les comissions informatives

Article 11
1. Les comissions informatives són els òrgans permanents d’estudi, informe i consulta d’aquells assumptes que hagin de ser 

sotmesos al Ple. També, per delegació del president o presidenta, efectuaran el seguiment i la vigilància de l’execució dels 
acords i de les resolucions que corresponguin a l’àrea de la seva competència, així com emetran dictàmens en relació amb 
els assumptes del seu àmbit si són de la competència de la Junta de Govern i si aquesta ho requereix.

2. Tots els diputats tenen dret a participar en les comissions informatives, representant el seu grup polític.
3. El Ple determinarà el nombre i els components de cada comissió informativa amb criteri de proporcionalitat i també 

l’adscripció concreta, a proposta de la Junta de Portaveus. Correspondrà al president o presidenta de la corporació la 
designació dels presidents de les comissions informatives.

Article 12
Les competències que l’article 116 de la Llei 7 atribueix a la Comissió Especial de Comptes seran assumides per la comissió 
informativa responsable de l’àrea d’Hisenda.

Secció 6a.   De la Junta de Portaveus

Article 13
La Junta de Portaveus serà l’òrgan d’assessorament de la Presidència quan s’hagin d’adoptar decisions de caràcter corporatiu
Cada grup polític de la Diputació designarà un portaveu que el representarà i en serà l’interlocutor. El president o presidenta 
i els portaveus integraran la Junta de Portaveus.

Secció 7a.  De les comissions especials

Article 14
Les comissions especials són òrgans de caràcter transitori que el president o presidenta constituirà amb la finalitat d’elaborar 
estudis o de realitzar gestions sobre un assumpte determinat. S’extingiran quan finalitzin els treballs pels quals hagin estat 
creades.
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Secció 8a.  Del Consell de Presidència

Article 14 bis 
El Consell de Presidència estarà format pel president/a i els vicepresidents/tes.
Les seves funcions seran:

• Assistir, assessorar i donar suport al president/a en aquells aspectes que afecten al govern de la Diputació. 
• Coordinar les actuacions de les diferents comissions informatives en les seves respectives àrees.

Secció 9a.  Del Consell de Govern

Article 14 ter
El Consell de Govern estarà format pel president o presidenta, els vicepresidents i pels diputats que la presidència, mitjançant 
decret, determini que en són membres, donant-ne compte al ple.
Les seves funcions seran:

• Estudi, informe i consulta dels assumptes que han de ser sotmesos als diferents òrgans de govern de la Diputació de 
Girona.

• Coordinació de les actuacions dels òrgans de govern de la Diputació de Girona.

TÍTOL IV    -    RÈGIM DE SESSIONS

Article 15
1. El Ple de la Diputació farà sessió ordinària amb caràcter mensual en dates que fixarà el president o presidenta. També 

farà sessions extraordinàries, que podran ser urgents, prèvia convocatòria del president o presidenta, bé d’ofici o a petició 
d’una quarta part del nombre legal de membres. La petició de sessió extraordinària serà escrita amb justificació de motius 
i concretant els acords que es proposin.

2. Les sessions del Ple seran públiques i tindran lloc a la sala corresponent de la seu de la Diputació. Tanmateix, podran 
reunir-se en altres indrets de la demarcació territorial per raons d’interès públic.

Article 16
Les convocatòries del Ple seran trameses amb una antelació de dos dies hàbils, llevat de les de caràcter extraordinari d’urgència.
La documentació referent als assumptes inclosos a l’ordre del dia serà a disposició dels diputats, des del moment de la 
convocatòria, a la Secretaria General de la corporació.

Article 17
Per tal que la constitució del Ple sigui vàlida es requereix l’assistència d’un terç del nombre legal dels seus membres que mai 
no podrà ser inferior a tres.
En tot cas, l’assistència del president o presidenta i del secretari o secretària o dels seus substituts legals és necessària.

Article 18
Els acords s’adoptaran per majoria simple, és a dir, més vots afirmatius que negatius, llevat si es refereixen a matèries que 
legalment exigeixin un quòrum especial.
En cas d’empat es votarà per segona vegada i si l’empat es manté decidirà el president o presidenta amb el vot de qualitat.

Article 19
La votació podrà ser:

• Ordinària: si no es produeix cap manifestació per afirmació tàcita i si se’n produeix alguna a mà alçada.
• Nominal: quan el Ple ho acordi i cada diputat o diputada respongui en ser cridat.
• Secreta: quan es refereixi a matèries incloses a l’article 18.1 de la Constitució.

Els diputats podran votar afirmativament, negativament i es podran abstenir.
L’absència d’un diputat o diputada durant la deliberació i votació d’un punt concret es considerarà com a abstenció.

Article 20
La sessió plenària començarà i acabarà el mateix dia i els assumptes que no s’hagin pogut tractar seran sotmesos a la sessió 
següent.
Només podran decidir-se les qüestions incloses a l’ordre del dia. Tanmateix, prèvia votació del Ple en aquest sentit, serà 
procedent examinar temes d’urgència que no constin a l’ordre del dia.
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Article 21
El president o presidenta obrirà i clourà les sessions, dirigirà les deliberacions i concedirà els torns d’intervenció. Cada grup 
tindrà dret a dos torns d’intervenció, a càrrec del seu portaveu o del diputat o diputada que designi.
Les intervencions dels grups polítics als debats que se suscitin, s’efectuaran per ordre invers al seu nombre de diputats.
El grup o grups polítics de l’equip de govern seran els últims en intervenir, i entre ells se seguirà també el mateix ordre de 
menor a major nombre de diputats.
En el cas d’intervencions que no derivin d’iniciatives de govern, com ara mocions, l’ordre d’intervenció dels grups s’efectuarà 
per ordre invers al seu nombre de diputats. 
El grup que, en el seu cas, hagi tingut la iniciativa farà la primera i l’última intervenció, sens perjudici del dret del president 
o presidenta a tancar qualsevol debat.
Les al·lusions o referències podran ser contestades en un torn addicional.
El president o presidenta podrà interrompre el debat quan l’exposició no se centri en el tema o quan es produeixin expressions 
que puguin alterar l’ordre de la sessió.

Article 22
Abans de començar la deliberació d’un assumpte, qualsevol membre podrà sol·licitar l’examen d’una qüestió prèvia si exposa 
el motiu en el qual es fonamenta.
El president o presidenta resoldrà i no hi podrà haver cap debat posterior.

Article 23
Els diputats que no assisteixin a les sessions sense causa justificada podran ser sancionats pel president o presidenta en la 
forma que la llei determinarà.

Article 24
Els diputats podran presentar al Ple mocions i proposicions que hauran de ser lliurades a la Secretaria amb l’antelació suficient. 
El president o presidenta decidirà si s’han d’incloure a l’ordre del dia per tal que siguin debatudes. En tot cas s’inclouran en 
la sessió ordinària següent.
També podran presentar esmenes o addicions als dictàmens, les quals seran lliurades al secretari o secretària, com a mínim, 
vint-i-quatre hores abans de la sessió.

Article 25
1. Els diputats tindran dret a presentar vots particulars en relació amb els punts concrets sotmesos a examen, els quals es 

faran constar a l’Acta de la sessió.
2. Els assumptes quedaran sobre la taula a petició de qualsevol diputat o diputada, llevat que el president o presidenta els 

declari d’urgència.

Article 26
Finalitzat l’examen dels punts inclosos a l’ordre del dia, els diputats podran presentar precs, preguntes o interpel·lacions 
que caldrà anunciar al president o presidenta abans de la sessió ordinària i que es contestaran en el mateix acte o en la sessió 
posterior.

Article 27
1. El secretari o secretària i l’interventor o interventora prendran la paraula a petició del president o presidenta quan calgui 

exposar normes legals, aclarir conceptes o llegir documents.
2. Quan calguin informes tècnics el president o presidenta podrà requerir l’assistència del cap o la cap de servei de l’àrea 

corresponent.

Article 28
El secretari o secretària aixecarà acta del contingut de la sessió, tant dels acords presos com de les intervencions que, cas de 
no demanar-se expressament, consistirà en un extracte o resum.

Article 29
La Junta de Govern farà sessió ordinària cada dues setmanes, en dies fixos i determinats pel president o presidenta. La 
convocatòria serà tramesa en el mateix termini assenyalat per les sessions plenàries.

Article 30
Les comissions informatives faran sessió ordinària un cop al mes, com a mínim, i emetran informe sobre els dictàmens del seu 
àmbit que requereixin l’aprovació del Ple.
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El president o presidenta de la comissió assabentarà els seus membres de les activitats i dels programes que conformen el 
funcionament habitual de l’àrea.

Article 31
Les comissions informatives seran convocades pel seu president o presidenta amb una antelació mínima de quaranta-vuit 
hores, qui trametrà alhora l’ordre del dia.
A fi que la seva constitució sigui vàlida cal un quòrum de tres membres a la primera convocatòria. A la segona convocatòria, 
que tindrà lloc una hora després, podrà fer-se la sessió amb l’assistència del president o presidenta i del secretari o secretària, 
o del funcionari o funcionària que el substitueixi.

Article 32.
La convocatòria de la Junta de Portaveus correspon al president o presidenta per si o a petició de qualsevol grup, i no 
requereix cap formalitat especial. Tampoc no caldrà aixecar-ne acta de les reunions i els acords que s’hi adoptin podran 
materialitzar-se en documents signats pels participants.

Article 33
El règim de funcionament de les comissions especials serà el que s’estableix per a les comissions informatives.

TÍTOL V    -    ESTATUTS DELS MEMBRES ELECTES

Article 34
1. Els diputats des de la seva presa de possessió hauran d’acomplir les obligacions i els deures inherents al càrrec i gaudiran 

dels honors, de les distincions i dels privilegis que la llei estableixi.
2. També tindran dret a obtenir informació sobre els expedients i la documentació pròpia de la Diputació, la qual serà 

sol·licitada a la Presidència.

Article 35
Suprimit

Article 36
Els diputats amb dedicació exclusiva percebran retribucions consignades al Pressupost de la corporació que seran 
incompatibles amb altres incloses en pressupostos de l’administració pública o dels seus ens, organismes o empreses.

Article 37
Tots els membres de la Corporació estan obligats a efectuar declaracions de béns i d’incompatibilitats.

a) En tot cas, abans de la presa de possessió del càrrec.
b) Amb motiu del cessament del càrrec, a excepció que la causa que el produeixi no ho permeti.
c) Durant el període del mandat, quan es modifiquin les circumstàncies de fet que constin en les esmentades declaracions.

En el primer supòsit, la declaració s’haurà d’efectuar amb caràcter previ a la formulació del jurament o promesa del càrrec.
En el segon supòsit, dintre dels 10 dies següents a que el Ple prengui raó del cessament o a que finalitzi la duració del mandat. 
En tot cas, en aquest últim supòsit, amb anterioritat a la constitució de la nova Corporació.
En el tercer supòsit, la declaració o, en el seu cas, declaracions, hauran d’efectuar-se dintre del mes següent a que es produeixi 
la variació.
El règim previst en aquest article serà d’aplicació al personal a què es refereix el número 2 de la Disposició addicional quinzena 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.

Article 37 bis
Les declaracions de béns patrimonials, de causes de possible incompatibilitat i activitats, i de participació en societats i 
liquidació d’impostos, s’inscriuran en sengles registres creats a l’efecte, la custòdia dels quals, sota la responsabilitat del 
president o presidenta de la Diputació, exercirà el secretari o secretaria general de la Diputació.

Article 37 ter
Les declaracions de béns patrimonials, de causes de possible incompatibilitat i activitats, i de participació en societats i 
liquidació d’impostos, es publicaran anualment en la seu virtual o en la web de la Diputació de Girona.
El Registre de béns patrimonials, el de causes de possible incompatibilitat i activitats, i el de participació en societats i 
liquidació d’impostos susceptibles de generar ingressos econòmics, tindrà caràcter públic i podrà ser consultat per qualsevol 
ciutadà, major d’edat, prèvia sol·licitud efectuada a l’efecte, a través del Registre General de la Diputació de Girona, que 
haurà de ser resolta per la Presidència, en un termini màxim de 5 dies hàbils, entenent-se atorgada l’autorització per silenci 
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administratiu, si dintre dels 10 dies hàbils següents a la finalització del termini, no es notifica res a l’interessat.
Malgrat això, les certificacions que podrà expedir el secretari o secretaria general de la Diputació sobre dades d’aquest, 
solament podran ser sol·licitades pels ciutadans amb les limitacions establertes per la legislació en matèria de transparència 
i la de protecció de dades de caràcter personal, pels membres de la corporació, pels Tribunals de Justícia, pel Tribunal o la 
Sindicatura de Comptes i per altres organismes oficials.

Article 38
Quant al règim d’incompatibilitats s’aplicarà la normativa general i la continguda a les disposicions en matèria de contractació.

Article 39
Els membres de la Diputació s’abstindran de prendre part a les deliberacions, votacions i decisions afectades per causa 
d’incompatibilitat. La seva actuació en aquests casos comportarà la invalidesa dels actes on hagin intervingut.

Article 40
Els diputats per portar a terme la seva actuació corporativa constituiran grups en funció del partit o de la coalició política que 
representin.
No es podrà pertànyer simultàniament a més d’un grup, ni constituir grups diferents integrats per diputats que pertanyin a 
una mateixa llista electoral.
Si hi ha un únic diputat o diputada que representi un partit o una coalició gaudirà de les mateixes consideracions d’un grup.

Article 41
La constitució dels grups de diputats es comunicarà per escrit a la presidència de la Diputació, i es farà constar el nom dels 
membres, la designació d’un d’ells com a portaveu i també la del seu substitut.
La Diputació posarà a disposició dels grups polítics els mitjans necessaris per tal que puguin desenvolupar la seva activitat.

Article 42
El president o presidenta haurà d’autoritzar les absències dels diputats fora de la demarcació territorial provincial, per tal que 
puguin justificar la no-assistència a les sessions i, si escau, les indemnitzacions a percebre per l’exercici del càrrec.

TÍTOL  VI     -     DEL PERSONAL DIRECTIU

Article 43
Es podrà nomenar personal directiu que no tingui la condició de funcionari, en atenció a les característiques específiques de 
les funcions assignades als òrgans directius de la Diputació de Girona.

TÍTOL  VII    -     DEL PERSONAL EVENTUAL

Article 44
El personal eventual que forma part de la plantilla de la Diputació de Girona podrà ser assignat, amb caràcter funcional, a 
d’altres serveis o departaments de l’estructura pròpia de la Diputació de Girona, amb caràcter excepcional.”

Tercer. Sotmetre l’aprovació inicial de l’esmentada modificació a informació pública, per un període de trenta dies hàbils, a 
partir de l’endemà de la seva publicació en el Tauler d’edictes de la Diputació de Girona i al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i una ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya perquè es puguin presentar reclamacions i 
suggeriments, de conformitat amb l’article 178.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya i disposicions concordants; en el benentès que si no es formulen al·legacions durant aquest període 
el text del Reglament orgànic quedarà aprovat definitivament.”

Girona, 24 de març de 2015  

Joan Giraut i Cot 
President 


