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Administració Local
2017-03123
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 24 de febrer de 2017, va aprovar inicialment la modificació
núm. 1/2017 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. 55, de data 20 de març 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 24 de febrer 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, 12 d’abril de 2017
La secretària general, Pilar Sánchez Peña
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Província: TARRAGONA
Corporació: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Núm. Codi Territorial: 43
Modificació núm. 1/2017 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 24 de febrer de 2017.
- Quant a la creació, adscripció, amortització, transformació i modificació de la denominació de llocs de treball:

- Amortitzar el lloc de treball núm. 153 de tècnic/a auxiliar especialista, vinculat a la plaça núm. 192 de tècnic/a
especialista, que també s’amortitza, per jubilació del titular
- Amortitzar el lloc de treball núm. 13 de cap d’unitat administratiu/va de Secretaria, vinculat a la plaça núm. 34
d’administratiu/iva, que també s’amortitza, per jubilació del titular
- Amortitzar el lloc de treball número 16 d’administratiu/iva de gestió, vinculat a la plaça núm. 36 d’administratiu/
iva, que també s’amortitza, per jubilació del titular
- Amortitzar el lloc de treball núm. 768 de cap d’unitat administratiu/iva de Tresoreria, vinculat a la plaça núm. 68
d’administratiu/iva, que també s’amortitza, per jubilació del titular
- Amortitzar el lloc de treball núm. 36 d’administratiu/iva de gestió, vinculat a la plaça núm. 58 d’administratiu/iva,
que també s’amortitza, per jubilació del titular
B) Creacions:
- Crear dos llocs de treball de personal funcionari d’auxiliar d’equipaments, no singularitzats, a proveir per
adscripció directa, complement destí 10 i 20 punts a efectes del complement específic vinculats a dues places de
personal funcionari, d’ordenança, grup AP, a cobrir pel torn lliure, que també es creen, i que s’adscriuen a Serveis
Operatius, de Serveis Generals, de l’Àrea Serveis Interns
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A) Amortitzacions:
Amortitzacions que es troben incloses dins el Pla de Racionalització de Recursos Humans, ratificat pel Ple en sessió
de data 27 de gener de 2017:
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C) Transformacions:
- Modificar la denominació del lloc de treball tipus de director/a d’àrea per la de cap d’àrea o cap de l’organisme
autònom, així com el seu sistema de provisió definitiva que passa a ser el de concurs de mèrits. Es modifica
també la fitxa descriptiva del lloc tipus de director/a d’àrea quant a la denominació del lloc tipus i del seu sistema
de provisió.
- Modificar la denominació i el sistema de provisió definitiva, que passa a ser el concurs de mèrits dels següents
llocs de treball específics:
Lloc de treball núm. 716: Cap d’àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació
Lloc de treball núm. 717: Cap d’àrea de Coneixement i Qualitat
Lloc de treball núm. 718: Cap d’àrea de Serveis Interns
Lloc de treball núm. 719: Cap d’àrea del SAT
Lloc de treball núm. 720: Cap d’àrea del SAC
Lloc de treball núm. 683: Cap d’àrea del SAM
Lloc de treball núm. 872: Cap de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme
Lloc de treball núm. 785: Cap de l’Organisme Autònom BASE, gestió d’ingressos
Lloc de treball núm. L521001:Cap de l’Organisme Autònom Patronat de Turisme
Es modifiquen les fitxes descriptives dels esmentats llocs específics en relació a la denominació i al seu sistema
de provisió.
Tant les fitxes del lloc tipus de cap d’àrea / cap d’organisme autònom, com la dels llocs específics núm. 716,
717, 718, 719, 720, 683, 872, 785 i L521001, es troben publicades a la secció Informació Corporativa de la Seu
Electrònica de la Diputació de Tarragona, adreça https://seuelectronica.dipta.cat/.
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- Transformar el lloc de treball núm. L103086 de professor/a (60%) a professor/a (70%), amb complement personal
22 i 50 punts a efectes del complement del lloc de treball, adscrit a l’Escola i Conservatori de Música de Reus, de
l’Àrea SAC, i que es vincula a la plaça de personal laboral, núm. L103086, de professor/a de llenguatge musical
(60%) que també es transforma a professor/a de llenguatge musical (70%), ocupada, grup A1L
- Transformar el lloc de treball núm. L103030 de professor/a (90%) a professor/a, a jornada completa, amb
complement personal 22 i 50 punts a efectes del complement del lloc de treball, adscrit a l’Escola i Conservatori
de Música de Tortosa, de l’Àrea SAC, i que es vincula a la plaça de personal laboral núm. L103030, de professor/a
de trompeta (90%) que també es transforma a professor/a de trompeta, a jornada completa, ocupada, grup A1L

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