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Administració Local
2017-09587
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 6 d’octubre de 2017, va aprovar inicialment la modificació
núm. 4/2017 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
corresponent a l’any 2017.
L’anunci d’exposició pública d’aquest acord es va publicar en el BOP de Tarragona núm. 201, de data 18 d’octubre
de 2017. 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 6 d’octubre de 2017.
Per tot això, es fa pública la modificació aprovada.
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 del dia següent de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona.
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 del dia següent de la publicació esmentada.
Tarragona, 10 de novembre de 2017
La secretària general, Pilar Sánchez Peña
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Província: TARRAGONA
Corporació: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Núm. Codi Territorial: 43

Creació de places i llocs:
- Crear un lloc de treball de personal laboral de personal tècnic de suport a la docència (75%), complement de
nivell 22 i 50 punts a efectes del complement del lloc, a proveir per adscripció directe, no singularitzat, amb
adscripció al CPEE Sant Rafael, Àrea SAC, vinculat a una plaça, que també es crea, de treballador/a social
(75%), grup A2L, a cobrir pel torn promoció interna.
- Crear un lloc de treball de personal laboral de mestre/a (92%), complement de nivell 22 i 50 punts a efectes del
complement de lloc, a proveir per adscripció directe, amb adscripció al CPEE Sant Rafael, Àrea SAC, vinculat a
una plaça de mestre/a d’educació especial (92%), grup A2L, a cobrir pel torn de promoció interna.
- Crear un lloc de treball de personal laboral de mestre/a (29,20%), complement de nivell 22 i 50 punts a efectes
del complement de lloc, a proveir per adscripció directe, amb adscripció al CPEE Sant Jordi, Àrea SAC, vinculat
a una plaça de mestre/a d’educació especial (29,20%), grup A2L, a cobrir pel torn lliure.
- Crear un lloc de treball de personal laboral de mestre/a (37,50%), complement de nivell 22 i 50 punts a efectes
del complement de lloc, a proveir per adscripció directe, amb adscripció al CPEE Alba, Àrea SAC, vinculat a una
plaça de mestre/a d’educació especial (37,50%), grup A2L, a cobrir pel torn lliure.
- Crear un lloc de treball de personal laboral de professor/a (95%), complement de nivell 22 i 50 punts a efectes del
complement de lloc, a proveir per adscripció directe, amb adscripció a l’Escola d’Art de Reus, Àrea SAC, vinculat
a una plaça de professor/a de fotografia (95%), grup A1L, a cobrir pel torn lliure.
- Crear un lloc de treball de personal laboral de professor/a (37,50%) complement de nivell 22 i 50 punts a efectes
del complement de lloc, amb adscripció a l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona, Àrea SAC, vinculat a una plaça
de professor/a d’animació (37,50%), grup A1L, a cobrir pel torn lliure.
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Modificació núm. 4/2017 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms corresponent a l’any 2017, aprovada definitivament pel Ple de la Diputació de Tarragona, mitjançant
acord de data 6 d’octubre de 2017.
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- Crear un lloc de treball de personal funcionari de tècnic/a B, amb complement de destí 22 i 50 punts a efectes del
complement específic, amb adscripció a la Unitat de Secretaria Intervenció Municipal, Àrea SAM, vinculat a una
plaça de tècnic/a mitjà/ana d’administració especial, àmbit jurídic, grup A, subgrup A2, a cobrir pel torn lliure.
Creació de llocs a cobrir internament.
- Crear un lloc de treball de personal funcionari de cap de servei d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació,
grup A, subgrup A1, complement de destí 28 i 100 punts a efectes del complement específic, a proveir per
concurs de mèrits i adscripció a la Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, de l’Àrea SAM.
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C) Transformacions:
- Transformar el lloc de treball núm. L104002, de professor/a (70%) a professor/a, a jornada completa, ocupat,
amb complement de nivell 22 i 50 punts a efectes del complement de lloc, adscrit a l’Escola d’Art de Tarragona,
Àrea SAC, vinculat a la plaça núm. L104002, de professor/a (70%) a professor/a, a jornada completa, grup A1L,
que també es transforma i s’adequa la denominació a professor/a d’història d’art.

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