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Administració Local
2016-06284
Diputació de Tarragona
Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació - Planificació i Organització
ANUNCI
El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 27 de maig de 2016, va aprovar inicialment la modificació
núm. 2/2016 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
corresponent a l’any 2016, que inclou l’aprovació de la fitxa descriptiva del lloc tipus de secretari/ària interventor/a.
L’anunci d’exposició pública d’aquest acord es va publicar en el BOP de Tarragona núm. 127, de data 5 de juliol de
2016. Transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagin presentat al.legacions, ha esdevingut definitiu,
d’acord amb el que establia l’acord de data 27 de maig de 2016.
Per tot això, es fa pública la modificació aprovada. La fitxa descriptiva del lloc tipus de secretari/ària interventor/a,
es troba publicada a la secció Informació Corporativa de la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona, adreça
https://seuelectronica.dipta.cat/.
Contra l’acord d’aprovació definitiu es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la última publicació.
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 de l’endema de la última publicació.
Tarragona, 28 de juliol de 2016.
La secretària general, Pilar Sánchez Peña.
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Província: TARRAGONA
Corporació: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Núm. Codi Territorial: 43
Modificació núm. 2/2016 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms corresponent a l’any 2016, aprovada definitivament pel Ple de la Diputació de Tarragona, mitjançant acord
de data 27 de maig de 2016, que inclou l’aprovació de la fitxa descriptiva del lloc tipus de secretari/ària interventor/a.

2. Quant a la creació, adscripció, amortització, transformació i modificació de la denominació de llocs de treball:
A) Creacions:
- Un lloc de treball de personal laboral d’oficial primera, complement personal 16 i 29 punts a efectes del complement
del lloc, a proveir per adscripció directa, amb adscripció a la Unitat de Protocol i Relacions Institucionals-Àrea
Gabinet de Presidència i Planificació, vinculat a una plaça de personal laboral d’oficial primera conductor, grup
C2L, a cobrir pel torn promoció interna, que també es crea
- Un lloc de treball de personal laboral de tècnic/a auxiliar, complement personal 18 i 33 punts a efectes del
complement del lloc, a proveir per adscripció directa, amb adscripció a la Unitat de gestió de RH-Àrea de Recursos
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, vinculat a una plaça de plaça de personal laboral de tècnic/a auxiliar,
grup C1L, a cobrir pel torn lliure, que també es crea
- Un lloc de treball de personal laboral de tècnic auxiliar especialista, C1L, complement personal 20 i 40 punts
a efectes del complement del lloc, a proveir per concurs de mèrits, amb adscripció a la Unitat de Formació i
Desenvolupament de Recursos Humans-Àrea Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
- Un lloc de treball de personal funcionari de tècnic/a A, grup A-A1, complement de destí 22 i 50 punts a efectes
del complement específic, a proveir per mobilitat interadministrativa, amb adscripció a la Unitat de Projectes i
Obres-Àrea Servei d’Assistència al Territori, i vinculat a la plaça núm. 187 d’enginyer /a de camins, canals i ports,
vacant definitiva
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1. Establir que el lloc de treball de personal funcionari núm. 840, vinculat a la plaça de personal funcionari núm. 721,
passarà a tenir el número 840A
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- Un lloc de treball de personal funcionari de cap de secció de Conservació, grup A-A2, complement de destí 24
i 83 punts a efectes del complement específic, a proveir per concurs de mèrits, amb adscripció a la Unitat de
Conservació-Àrea Servei d’Assistència al Territori, i vinculat a la plaça núm. 220 d’enginyer/a tècnic/a d’obres
públiques
B) Adscripcions:
- Adscriure definitivament el lloc de treball de personal funcionari núm. 880A d’auxiliar administratiu, vacant
definitiu, vinculat a la plaça núm. 752, a la Unitat de Gestió Administrativa-Gestió de Serveis Generals-Àrea
Serveis Interns
- Adscriure definitivament el lloc de treball de personal funcionari núm. 793A d’auxiliar administratiu, vacant
definitiu, vinculat a la plaça núm. 42, a la Unitat Serveis jurídics-Àrea Secretaria
- Adscriure definitivament el lloc de treball de personal funcionari núm. 844, vacant definitiu, vinculat a la plaça
núm. 725 de Tècnic superior d’administració especial reservada a procés de funcionarització, a la Unitat de
Regió del Coneixement i Innovació-Projectes Europeus i Regió del Coneixement-Àrea Gabinet de Presidència i
Planificació
- Adscriure definitivament el lloc de treball de personal funcionari núm. 399 i la persona que l’ocupa, vinculat a la
plaça núm. 184, a la Unitat Gestió de Coneixement i Qualitat-Àrea de Coneixement i Qualitat
- Adscriure definitivament el lloc de treball de personal funcionari núm. 642 d’auxiliar tècnic/a, vacant definitiu,
vinculat a la plaça núm. 642 d’auxiliar tècnic/a, grup C-C2, a la Unitat de Protocol i Relacions Institucionals de
l’Àrea Gabinet de Presidència i Planificació

D) Amortitzacions:
- Amortitzar el lloc de treball núm. 210 d’oficial d’oficis especialista, grup C-C2, complement de destí 18 i 33 punts
a efectes del complement específic, vinculat a la plaça de personal funcionari núm. 21 d’oficial xofer, que també
s’amortitza, per jubilació del seu titular
- Amortitzar el lloc de treball núm. 461 d’administratiu/iva de gestió, grup C-C1, complement de destí 20 i 40 punts
a efectes del complement específic, vinculat a la plaça de personal funcionari núm. 306 d’administratiu/iva, que
també s’amortitza, per promoció de la seva titular
- Amortitzar el lloc de treball núm. 688 de Cap d’unitat administrativa de Relacions laborals i administració de RH,
grup C-C1, complement de destí 22 i 55 punts a efectes del complement específic, vinculat a la plaça de personal
funcionari núm. 181 d’administratiu/iva, que també s’amortitza, per promoció de la seva titular
- Amortitzar el lloc de treball de personal funcionari núm. 901 de Responsable d’unitat gestora de Polítiques Actives
d’Ocupació, grup A-A2, complement de destí 22 i 75 punts a efectes del complement específic, per resultar
innecessari per a l’organització
- Amortitzar el lloc de treball número L410030A d’auxiliar de suport, grup C2L, complement personal 14 i 23 punts
a efectes del complement de lloc, adscrit a Administració del Conservatori de Música de Tarragona-Àrea Servei
d’Assistència al Ciutadà, vinculat a la plaça de personal laboral núm. L410030 d’auxiliar de suport, que també
s’amortitza, per resultar innecessària per a l’organització
- Amortitzar el lloc de treball de personal funcionari núm. 697 de tècnic de gestió B, grup A-A2, complement de
destí 22 i 67 punts a efectes del complement específic, adscrit a Servei Tresoreria-Àrea Tresoreria, per promoció
del seu titular
- Amortitzar el lloc de treball de personal funcionari núm. 801 de Cap de secció de Tresoreria, grup A-A2, complement
de destí 24 i 83 punts a efectes del complement específic, adscrit a Servei Tresoreria-Àrea Tresoreria, per
promoció del seu titular
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C) Modificacions denominacions llocs de treball:
Modificar la denominació del lloc de treball de personal funcionari núm. 900 que passa a ser de tècnic auxiliar
especialista, en comptes dels del lloc tipus de tècnic auxiliar
- Modificar la denominació del lloc de treball de personal laboral núm. 844 de Cap de secció d’Ocupació i Promoció
Econòmica que passa a denominar-se Cap de secció de Regió del Coneixement i Innovació per tal d’adequar-lo
al nou àmbit funcional
- Modificar la denominació del lloc de treball de personal funcionari núm. 399 de cap d’unitat administrativa d’unitat
gestora de subvencions per la de cap d’unitat administrativa de Gestió de coneixement i qualitat de l’Àrea de
Coneixement i Qualitat per tal d’adequar-lo al nou àmbit funcional d’adscripció
- Modificar la denominació del lloc de treball de personal laboral núm. L522002 de cap d’unitat administratiu/iva de
nòmines ajuntaments per la de cap d’unitat administratiu/iva d’assistència en recursos humans als ens locals
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- Amortitzar el lloc de treball núm. 260 d’auxiliar administratiu de gestió, grup C-C2, complement de destí 18 i 33
punts a efectes del complement específic, adscrit a Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions-Àrea Serveis
Interns, vinculat a la plaça de personal funcionari núm. 252 d’oficial xofer, que també s’amortitza, per haver
esdevingut vacant i resultar innecessària per a l’organització
- Amortitzar el lloc de treball de personal funcionari núm. 598 de tècnic/a B, grup A-A2, complement de destí 22 i
50 punts a efectes del complement específic, adscrit a Secretaria Intervenció Municipal-Àrea SAM, per promoció
del seu titular
- Amortitzar el lloc de treball de personal funcionari núm. 599 de tècnic/a B, grup A-A2, complement de destí 22 i
50 punts a efectes del complement específic, adscrit a Secretaria Intervenció Municipal-Àrea SAM, per promoció
del seu titular
- Amortitzar el lloc de treball de personal funcionari núm. 148 de cap de servei dels Serveis Tècnics, grup A-A1,
complement de destí 28 i 100 punts a efectes del complement específic, adscrit a Àrea SAT, per jubilació del seu
titular
- Amortitzar el lloc de treball de personal funcionari núm. 708 de Cap de secció de Projectes, grup A-A2, complement
de destí 26 i 90 punts a efectes del complement específic, adscrit a Projectes-Àrea SAT, per jubilació del seu
titular
- Amortitzar el lloc de treball de personal funcionari núm. 183 de cap de secció de Conservació, grup A-A2,
complement de destí 26 i 90 punts a efectes del complement específic, adscrit a Conservació-Àrea SAT, per
jubilació del seu titular
- Amortitzar els llocs de treball núms. 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923 i 924 de secretari/ària interventor/a,
A-A1, complement de destí 26 i 90 punts a efectes del complement específic perquè el que procedeix és una
transformació de determinats llocs en els termes que es disposa a l’apartat E)
- Amortitzar el lloc de treball núm. L403034 d’auxiliar administratiu, grup C2L, complement personal 15 i 26 punts
a efectes del complement de lloc, adscrit a Assistència en Recursos Humans a Ens Locals-Gestió de Recursos
Humans-Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, vinculat a la plaça de personal laboral núm.
L403034 d’auxiliar administratiu/iva, que també s’amortitza, per promoció del seu titular
E) Transformacions:
Per tal de donar compliment a l’apartat quart de l’article únic del RD 522/2005, de 13 de maig, pel qual es modifiquen
els requisits per a la integració dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional de la
subescala de secretaria intervenció, es modifica la relació de llocs de treball en el sentit que els llocs de treball
reservats a la subescala secretaria-intervenció, hauran de reflectir una adscripció indistinta als grups de titulació A1
i A2. En conseqüència, els llocs de treball de personal funcionari de secretari interventor números 637, 445, 446,
447, 448, 449, 450, 451, 452, 823, 824, 835, 836 i 101 podran ser ocupats indistintament per secretaris interventors
integrats al grup A1 i per secretaris interventors no integrats del grup A2, considerant-se aquest segon cas com a
categoria a extingir.
El lloc tipus de secretari-interventor (A1/A2) tindrà associat el complement de destí 26 i 83 punts a efectes del
complement específic. En conseqüència, es transformen els següents llocs de treball que no el tenien assignat: 637,
823, 836, 835 i 824, que passaran a tenir la següent numeració: 637A, 823A, 836A, 835A i 824A.
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Es modifiquen les taules retributives de personal funcionari en relació amb el lloc tipus de secretari/ària interventor/a
que passarà a ser un únic lloc tipus de secretari/a interventor/a A1/A2 (a extingir) complement de destí 26 i 83 punts
a efectes del complement específic.

https://www.dipta.cat/ebop/

BOP de Tarragona DL: T.610-1977
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