REGLAMENT ORGÀNIC DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Títol I.- Objecte
Article 1
1. És objecte del present Reglament l’organització i el funcionament dels òrgans de
govern de la Diputació de Lleida, d’acord amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2
d’abril, de Bases de règim local.
2. Les previsions d’aquestes normes reglamentàries podran desenvolupar-se mitjançant
disposicions específiques aprovades pel Ple de la Diputació i instruccions dictades per
la Presidència.
Títol II.- Òrgans de la Diputació
Article 2
Els òrgans bàsics de la Diputació són:
 President
 Vicepresidents
 Junta de Govern
 Ple
Article 3
1. Els òrgans complementaris de la Diputació són:
 Comissions informatives
 Junta de portaveus
 Comissions especials
2. La Diputació, quan ho consideri convenient i amb la finalitat de millorar l’eficàcia en
la gestió dels serveis, podrà crear òrgans per a la gestió desconcentrada de les seves
competències o ens descentralitzats.
Títol III.- Competències
Capítol 1er. Del president
Article 4
1. El president és el representant legal de la Diputació i en dirigeix el govern i
l’administració.
2. Correspon al president:
a) Convocar dirigir i presidir les sessions dels òrgans col·legiats.
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b) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres de titularitat o assumits per la
Diputació.
c) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat,
disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit
sempre que estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada
exercici econòmic no superi el deu per cent dels seus recursos ordinaris, llevat les de
tresoreria que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada
moment no superi el quinze per cent dels recursos corrents liquidats en l’exercici
anterior; ordenar pagaments i retre comptes.
d) Desenvolupar el comandament superior de tot el personal i acordar el seu
nomenament, contractació, en el seu cas, i sancions, inclosa la separació del servei dels
funcionaris de la Corporació i l’acomiadament del personal laboral, donant compte al
Ple, en aquests dos supòsits, en la primera sessió que se celebri. En tot cas, exerceix
totes les facultats en matèria de personal que no tingui atribuïdes el Ple.
e) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats
pel Ple, aprovar les bases per a les proves de selecció del personal i per als concursos
per a la provisió dels llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no
siguin fixes i periòdiques.
f) Exercir accions judicials i administratives i la defensa de la Diputació en les matèries
de la seva competència, inclús quan aquestes haguessin estat delegades i, en cas
d’urgència, en matèries competència del Ple, donant compte en aquest darrer cas al Ple
en la primera sessió que se celebri per a la seva ratificació.
g) Exercir la iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèria de la
competència del president.
h) Aprovar els projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva aprovació i
concessió i estiguin previstos en el pressupost.
i) Alienar patrimoni quan no superi el deu per cent dels recursos ordinaris del
pressupost ni els 3.000.000 d’euros en els següents supòsits: béns immobles, sempre
que estigui previst en els pressupostos, i béns mobles, en tot cas, llevat els de valor
històric o artístic l’alienació dels quals no estigui prevista en el pressupost.
j) Adquirir béns i drets quan no superin el deu per cent dels recursos ordinaris del
pressupost ni els 3.000.000 d’euros.
k) Les contractacions i concessions de tota mena, quan el seu import no superi el deu
per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.000.000
d’euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a
quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la
quantia assenyalada.
l) Ordenar la publicació i l’execució dels acords de la Diputació i fer-los complir.
m) Les competències assignades a la Diputació per la legislació estatal o l’autonòmica,
no atribuïdes específicament a altres òrgans.
n) Totes aquelles no atribuïdes al Ple i a la Junta de Govern.
o) Aquelles que expressament li atribueixin les lleis.
Article 5
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1. El president podrà delegar les seves atribucions, llevat de les esmentades en l’article
34.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en els termes previstos en aquest article i en el
següent.
El president pot efectuar delegacions a favor de la Junta de Govern, com a òrgan
col·legiat.
En aquest cas, els acords adoptats per aquesta en relació amb les matèries delegades
tindran el mateix valor que les resolucions que dicti el president en exercici de les
atribucions que no hagi delegat, sens perjudici de la seva adopció d’acord amb les regles
de funcionament de la Junta.
2. El president pot delegar l’exercici de determinades atribucions en els membres de la
Junta de Govern, sens perjudici de les delegacions especials que per a escomeses
específiques pugui realitzar a favor de qualsevol dels diputats, encara que no formessin
part d’aquella Junta.
Les delegacions genèriques es referiran a una o vàries àrees o matèries determinades i
podran abastar tant la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionarlos en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin
a tercers.
Així mateix, el president podrà efectuar delegacions especials en qualsevol diputat per a
la direcció i gestió d’assumptes determinats inclosos en les esmentades àrees. En aquest
cas, el diputat que ostenti una delegació genèrica tindrà la facultat de supervisar
l’actuació dels diputats amb delegacions especials per a escomeses específiques en la
seva àrea.
Article 6
Totes les delegacions a què es refereix l’article anterior seran realitzades mitjançant
decret del president, que contindrà l’àmbit dels assumptes a què es refereix la delegació,
les facultats que es deleguin, així com les condicions específiques del seu exercici.
La delegació d’atribucions del president tindrà efecte des del dia següent al de la data
del decret, llevat que s’hi disposi el contrari, sens perjudici de la seva preceptiva
publicació al BOP.
De totes les delegacions i de les seves modificacions es donarà compte al Ple en la
primera sessió que celebri amb posterioritat a aquestes.
Capítol 2n. Dels vicepresidents
Article 7
1. Els vicepresidents seran nomenats i cessats lliurement pel president d’entre els
membres de la Junta de Govern.
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2. Els nomenaments i cessaments es faran mitjançant resolució del president, de la qual
es donarà compte al Ple en la primera sessió que es celebri, notificant-se, a més a més,
personalment als designats i es publicaran al BOP, sens perjudici de la seva efectivitat
des del dia següent al de la signatura de la resolució pel president, si no s’hi disposa una
altra cosa.
La condició de vicepresident es perd, a més de per cessament, per renúncia expressa
manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern.
3. Correspon als vicepresidents substituir en la totalitat de les seves funcions, i per ordre
del seu nomenament, el president, en els casos d’absència, malaltia o impediment que
l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions, així com desenvolupar les
funcions del president en els supòsits de vacant en la Presidència, fins que prengui
possessió el nou president.
En els supòsits de substitució del president per raons d’absència o malaltia, el
vicepresident no podrà revocar les delegacions de competències i nomenaments
adoptats pel primer.
Capítol 3r. De la Junta de Govern
Article 8
1. La Junta de Govern serà formada pel president i un nombre de diputats no superior a
la tercera part del nombre legal, nomenats i separats lliurement pel president, de la qual
cosa informarà el Ple.
2. És competència de la Junta de Govern l’assistència al president en l’exercici de les
seves atribucions.
3. També exercirà les competències delegades pel Ple i la Presidència.
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.
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Capítol 4t. Del Ple
Article 9
1. El president i els diputats integren el Ple de la Diputació.
2. Les seves atribucions són:
a) L’aprovació del Reglament Orgànic.
b) La provincialització de serveis i la determinació de la forma concreta de gestió.
c) La cessió gratuïta de béns a altres administracions o institucions.
d) L’alteració de la qualificació jurídica de béns demanials.
e) L’aprovació de moció de censura al president.
f) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
g) El plantejament dels conflictes amb altres administracions.
h) L’aprovació de plans i programes de caràcter provincial.
i) L’organització de la Diputació.
j) Aprovar i modificar els pressupostos, la disposició de despeses dins els límits de la
seva competència i l’aprovació provisional de comptes.
k) Aprovar la imposició i ordenació dels recursos propis de caràcter tributari.
l) Aprovar les operacions financeres o de crèdit i la resolució d’operacions de quitament
i espera, quan l’import superi el deu per cent dels recursos ordinaris del pressupost, així
com les operacions de crèdit previstes.
m) Aprovar les operacions de tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives
en cada moment superi el quinze per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici
anterior.
n) Concedir béns i serveis per més de cinc anys, sempre que la seva quantia excedeixi
del vint per cent dels recursos ordinaris del pressupost.
o) Alienar béns quan, estant previstos en el pressupost, la seva quantia excedeixi del deu
per cent dels recursos ordinaris de pressupost i, en tot cas, quan superi la quantia de
3.000.000 d’euros, i en els supòsits de béns immobles o de béns mobles, quan estiguin
declarats de valor històric i no estiguin previstos en el pressupost.
p) Adquirir béns o drets quan el seu valor superi el deu per cent dels recursos ordinaris
del pressupost i, en tot cas, sigui superior a 3.000.000 d’euros.
q) Les contractacions i concessions de tot tipus, quan el seu import superi el deu per
cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, els 6.000.000 d’euros, així com
els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys
en tot cas, i els plurianuals de durada inferior quan el seu import acumulat superi el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en
tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada.
r) Acceptar la delegació de competències o encàrrecs de gestió realitzats per altres
Administracions, llevat que per llei s’imposin obligatòriament.
s) Aprovar la transferència de funcions o activitats a altres Administracions públiques.
t) Aprovar i modificar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, així com
fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris
i el nombre i règim de personal eventual.
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u) L’aprovació dels projectes d’obra i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i quan no estiguin previstos en el pressupost.
v) Declaració de lesivitat dels actes de la Diputació.
x) Tots aquells acords que exigeixin per a la seva aprovació una majoria especial. I la
resta que expressament li atribueixin les lleis.
Capítol 5è. De les comissions informatives
Article 10
1. Les comissions informatives són els òrgans complementaris de la Diputació
constituïdes per a l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a
la decisió del Ple i dels que conegui la Junta de Govern per delegació d’aquell, així com
per al seguiment de la gestió del president, de la Junta de Govern i dels diputats que
ostentin delegacions, sens perjudici de les competències de control que li corresponen al
Ple.
2. El Ple, a proposta del president, establirà el nombre i denominació de les comissions
informatives, així com el nombre de membres que hagin d’integrar-les.
Els grups polítics podran substituir un o varis dels seus membres adscrits a una comissió
informativa per un altre o altres del mateix grup, prèvia comunicació del portaveu del
grup al president de la comissió; la substitució tindrà un caràcter merament eventual.
3. Tindran dret a participar en les comissions informatives tots els grups polítics
integrants de la Diputació, mitjançant la presència de diputats pertanyents, i la seva
composició s’acomodarà a la proporcionalitat que existeixi entre aquests grups. Els
portaveus de cada grup polític comunicaran a la Presidència els diputats que els
representaran en cada comissió, per tal que en faci el corresponent nomenament. El
diputat que deixi de pertànyer al seu grup d’origen perdrà el lloc que ocupi en les
comissions en què hagués estat designat per aquest grup.
4. El president és president nat i de ple dret de totes les comissions informatives, però
nomenarà lliurement, entre els membres de la comissió, un president efectiu, que
exercirà les seves funcions amb caràcter permanent, i un vicepresident, que el suplirà en
absències o malalties.
Article 11
Les competències que la legislació atribueix a la Comissió Especial de Comptes seran
assumides per la comissió informativa responsable de l’àrea d’Hisenda.
Capítol 6è. De la Junta de Portaveus
Article 12
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1. La Junta de Portaveus està constituïda, sota la presidència del que ho és de la
Diputació, per tots els portaveus dels grups polítics.
2. Són funcions de la Junta de Portaveus:
a) Accedir a les informacions que el president li proporcioni per difondre-les entre els
membres dels diferents grups polítics.
b) Canalitzar les peticions dels grups polítics i la seva participació en els debats
corporatius.
c) Totes aquelles que consideri oportunes atribuir-li el president.
Capítol 7è. De les comissions especials
Article 13
1. El Ple podrà crear comissions especials per tal que emetin mers informes sobre
assumptes concrets. Les esmentades comissions seran presidides pel president o el
membre de la Corporació en qui delegui.
Aquestes comissions tindran caràcter transitori i quedaran extingides una vegada emès
el seu informe, llevat que en l’acord plenari de creació es disposi el contrari. Si
l’informe contingués alguna proposta, haurà de ser tramitada davant la comissió
informativa competent per tal que pugui ser presentada al Ple.
2. De les actuacions de les comissions especials n’aixecarà acta el secretari de la
Corporació o el funcionari en qui delegui.
Títol IV.- Règim de sessions
Article 14
1. El Ple de la Diputació farà sessió ordinària amb caràcter mensual en les dates que
fixarà el president. També farà sessions extraordinàries, que podran ser urgents, prèvia
convocatòria del president, 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.
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Article 15
Les convocatòries del Ple seran notificades als diputats, amb una antelació mínima de
dos dies hàbils, llevat en el supòsit de sessió extraordinària urgent. Es farà entrega de la
convocatòria a l’oficina del grup polític en horari d’oficina.
Article 16
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.
Si per a l’adopció d’un acord fos preceptiva la votació favorable d’una majoria
qualificada i el nombre d’assistents a la sessió fos inferior, l’assumpte quedarà sobre la
taula per al seu debat i votació en sessió posterior.
En tot cas, l’assistència del president i del secretari o secretària o dels seus substituts
legals és necessària.
Article 17
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
amb el vot de qualitat.
Article 18
1. Les votacions podran ser ordinàries, nominals o secretes.
2. És ordinària la que es manifesta amb signes convencionals d’assentiment,
dissentiment o abstenció.
3. La votació nominal es realitza mitjançant la crida per ordre alfabètic de cognoms,
llevat el president, que es cita en darrer lloc, i en la qual cada membre de la Corporació,
en ser cridat, respon en veu alta “sí”, “no” o “abstenció”.
4. La votació secreta es realitza mitjançant paperetes. S’efectuarà per a l’elecció o
destitució de persones i podrà ser-ho quan ho sigui el debat d’un assumpte i això ho
acordi la Corporació.
5. Amb caràcter general s’utilitzarà la votació ordinària, llevat que la Corporació,
mitjançant majoria simple, acordi per a un cas concret la votació nominal.
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Article 19
1. El vot es podrà emetre en sentit afirmatiu o negatiu. Els membres de la Corporació
poden declarar que s’abstenen. L’absència, abans d’iniciar-se la votació d’un assumpte,
equival, als esmentats efectes, a l’abstenció.
2. El vot és sempre personal i indelegable.
3. Els diputats podran fer constar en l’acta el sentit del seu vot als efectes de legitimació
per a la impugnació dels acords que hagués votat en contra.
Article 20
1. El secretari i l’interventor prendran la paraula a petició del president quan calgui
exposar normes legals, aclarir conceptes o llegir documents.
2. Quan calguin informes tècnics el president podrà requerir l’assistència del
responsable del servei corresponent.
Article 21
El secretari 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 22
La Junta de Govern celebrarà sessió ordinària amb la periodicitat acordada pel Ple de la
Diputació. Les sessions extraordinàries se celebraran quan així ho acordi el president o
ho sol·licitin, com a mínim, la quarta part dels seus membres. En tot cas, a les sessions
assistirà el secretari de la Diputació o qui legalment el substitueixi.
La fixació de l’ordre del dia i la convocatòria s’haurà de notificar als seus membres amb
una antelació de dos dies hàbils.
La Junta de Govern quedarà vàlidament constituïda amb l’assistència d’un terç dels seus
membres.
Article 23
Les sessions de les comissions informatives podran ser ordinàries, amb la periodicitat
preestablerta pel Ple, que com a mínim serà d’una vegada al mes, o extraordinàries, que
podran ser també urgents, quan així ho decideixi el president de la Comissió o ho
sol·licitin almenys una quarta part dels membres.
La fixació de l’ordre del dia i la convocatòria s’haurà de notificar als seus membres amb
una antelació de dos dies hàbils.
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Les comissions es constitueixen vàlidament amb l’assistència de la majoria del nombre
legal dels seus membres. Aquesta condició serà necessària durant tota la sessió. Serà
preceptiva la presència del president de la comissió i del secretari de la Corporació, o
qui legalment els substitueixin.
Article 24
La convocatòria de la Junta de Portaveus correspon al president per si o a petició de
qualsevol grup.
No caldrà aixecar-ne acta de les reunions i, en tot cas, els acords que s’hi adoptin podran
materialitzar-se en documents signats pels participants.
Article 25
El règim de funcionament de les comissions especials serà el que s’estableix per a les
comissions informatives.
Títol V. Estatut dels membres electes
Article 26
1. Els diputats gaudeixen, des de la presa de possessió del seu càrrec i fins a la
finalització del seu mandat, dels drets propis d’aquest i estan obligats al compliment
dels deures i obligacions inherents.
2. Els diputats tenen dret a votar lliurement en el Ple i en les comissions de les quals
formen part. Així mateix, tenen dret a intervenir en els debats, de conformitat amb el
que es disposa en aquest reglament i en els criteris sobre ordenació dels debats.
3. Estan obligats a observar la deguda cortesia i a respectar les normes de funcionament
dels òrgans de la Diputació, així com a guardar secret en els debats que tinguin aquest
caràcter.
Article 27
El règim de dedicació exclusiva comportarà l’exercici per part del diputat de les
funcions que té encomanades, sense que pugui realitzar activitats retribuïdes sota aquest
règim amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens,
organismes i empreses que en depenen.
Les retribucions a percebre pels diputats en règim de dedicació exclusiva seran fixades
pel Ple, el qual, també, determinarà el nombre de membres de la Corporació als quals es
podrà aplicar aquest règim. El president determinarà els diputats que ostentaran un
càrrec que comporti la dedicació exclusiva, així com el seu cessament.
Article 28
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Els diputats a temps parcial estaran obligats a prestar a la Corporació una dedicació
proporcional a l’activitat que se’ls hagi confiat, la qual comprendrà el temps necessari
per a l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació i dels seus
organismes.
Article 29
1. Tots els diputats han de declarar els béns, les activitats que els proporcionin o puguin
proporcionar ingressos econòmics i les possibles causes d’incompatibilitat.
2. Les declaracions d’interessos, efectuades en models aprovats pel Ple, hauran de
realitzar-se abans de la presa de possessió del càrrec de diputat. Així mateix, es
formularan les esmentades declaracions quan es produeixi una variació rellevant en
relació als béns, activitats i causes d’incompatibilitat dels diputats.
D’altra banda, seran obligatòries les declaracions d’interessos en ocasió del cessament
en el càrrec de diputat, ja sigui per finalització del mandat o per qualsevol altra causa.
Les declaracions es presentaran en el termini de 10 dies següents en què el Ple prengui
raó del cessament o en què finalitzi la durada del mandat. En tot cas, en aquest últim
supòsit, amb anterioritat a la constitució de la nova Corporació.
3. 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 del règim local.
Article 30
Les declaracions de béns patrimonials, de causes de possibles incompatibilitats i
activitats, i de participació en societats i liquidació d’impostos s’inscriuran en els
corresponents Registres creats a l’efecte, que tindran caràcter públic, la custòdia dels
quals, sota la responsabilitat del president de la Diputació, exercirà al secretari general
de la Diputació.
Article 31
Les declaracions de béns patrimonials, de causes de possible incompatibilitat i activitats
i de participació en societats i liquidació d’impostos, es publicaran a la seu electrònica
de la Diputació de Lleida amb les previsions establertes per la legislació en matèria de
transparència i les limitacions de la normativa en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
Article 32
Els diputats estaran subjectes al règim d’incompatibilitat establert en l’article 76 de la
Llei reguladora de les bases del règim local, articles 177 i 178 de la Llei orgànica del
Règim electoral general i la resta de disposicions que els siguin d’aplicació.
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Article 33
1. Els diputats, a efectes de la seva actuació corporativa, s’integraran en el corresponent
grup polític.
2. Només pot haver-hi un grup polític per llista electoral. Formaran part d’un grup
polític tots els diputats elegits en una mateixa formació electoral.
3. El partit o llista electoral que hagi obtingut la designació d’un diputat té dret a que
se’l consideri, a efectes corporatius, com a grup polític.
4. Els diputats que adquireixin la seva condició amb posterioritat a la sessió constitutiva
de la Corporació hauran d’integrar-se en el grup polític corresponent a la formació
electoral en què van resultar elegits.
Article 34
1. Els grups polítics es constituiran mitjançant escrit adreçat al president, signat pels
diputats que desitgin integrar-lo, en el qual manifestin la seva voluntat de formar-ne
part, la seva denominació, en nom del portaveu i del seu substitut. L’escrit haurà de
formalitzar-se abans del primer Ple ordinari després de la constitució de la Diputació.
4. La Secretaria General de la Diputació portarà un registre dels grups polítics, en el
qual constaran el nom de la totalitat dels seus components, amb la identificació del seu
portaveu.
Article 35
1. Els portaveus dels grups polítics són els encarregats de representar-los en els actes
corporatius, expressar la posició dels grups en els assumptes sotmesos al Ple i autoritzar
els seus membres per exposar la posició oficial del grup en casos concrets.
2. No obstant, els membres dels grups polítics podran sol·licitar directament la paraula a
la Presidència del Ple per a respondre al·lusions personals.
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Article 36
1. El Ple, en el marc de les seves possibilitats, posarà a disposició dels diferents grups
polítics els locals i mitjans materials suficients per a desplegar adequadament les seves
funcions.
2. La Diputació assignarà a cada grup polític, amb càrrec al pressupost general, una
subvenció fixa, idèntica per a cada grup, i una altra de variable, en funció del nombre de
components, sense que pugui destinar-se al pagament de remuneracions de personal de
qualsevol tipus al servei de la Diputació ni a l’adquisició de béns que puguin constituir
actius fixos de caràcter patrimonial.
3. Els grups polítics hauran de portar una comptabilitat de la dotació econòmica
esmentada, que posaran a disposició del Ple sempre que aquest ho demani.
Títol VI.- Del personal directiu
Article 37
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 Lleida.
Títol VII.- Del personal eventual
Article 38
El personal eventual que forma part de la plantilla de la Diputació de Lleida podrà ser
assignat, amb caràcter funcional, a d’altres serveis, departaments o ens de l’estructura
pròpia de la Diputació de Lleida, amb caràcter excepcional.

Disposició final
Les normes reguladores del Règim de sessions plenàries i normes de funcionament de
Ple, aprovades en sessió de 21 de maig de 2010, tenen la condició de normes de
desplegament, d’acord amb el que preveu l’article 1.2 d’aquest reglament.

Lleida, 22 de juliol de 2015
El president

EN DONO FE
El secretari general

Joan Reñé i Huguet
Ramon Bernaus i Abellana
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