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El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 28 de setembre de 2018, va aprovar la modificació núm.
3/2018 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a
l’exercici 2018, la qual es fa pública.
Contra l’esmentat acord 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 seva 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 de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província.
Tarragona, 8 d’octubre de 2018
La secretària general, Pilar Sánchez Peña
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Província: TARRAGONA
Corporació: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Núm. Codi Territorial: 43

a) Creacions de llocs de treball de personal laboral a cobrir externament:
- Crear un lloc de treball de tècnic auxiliar especialista, complement personal 20 i 40 punts a efectes del complement
del lloc, vinculat a una plaça de personal laboral de tècnic auxiliar especialista, torn lliure, que també es crea, a
proveir per adscripció directa, i amb adscripció al Col·legi públic d’Ensenyament especial Sant Rafael de l’Àrea
SAC.
- Crear un lloc de treball de monitor, complement personal 15 i 26 punts a efectes del complement del lloc, vinculat
a una plaça de personal laboral de monitor que també es crea, torn lliure, a proveir per adscripció directa, i amb
adscripció al Col·legi públic d’Ensenyament especial Sant Rafael de l’Àrea SAC.
- Crear un lloc de treball de professor (30%), complement personal 22 i 50 punts a efectes del complement del lloc,
vinculat a una plaça de personal laboral de violí a temps parcial (30%) que també es crea, torn lliure, adscripció
directa, i amb adscripció a l’Escola i Conservatori de música de Tortosa de l’Àrea SAC.
b) Creacions de llocs de treball de personal laboral a cobrir internament:
- Crear un lloc de treball de tècnic auxiliar especialista, grup C1L, a proveir per concurs de mèrits, no singularitzat,
complement personal 20 i 40 punts a efectes del complement del lloc, amb adscripció a la Unitat Centre d’Atenció
a l’Usuari-Infraestructures Informàtiques-Àrea CiQ.
- Crear un lloc de treball de Responsable d’unitat gestora de la Unitat d’Arquitectura del Software, grup A2L, a
proveir per concurs de mèrits, singularitzat, complement personal 22 i 75 punts a efectes del complement del lloc,
amb adscripció a la Unitat Arquitectures del Software-Aplicacions informàtiques-Àrea CiQ.
- Crear un lloc de treball de Cap de secció de Museu, complement personal 24 i 83 punts a efectes del complement
del lloc, vinculat a una plaça de personal laboral de tècnic/a superior d’administració especial que també es crea,
a cobrir per concurs de mèrits intern.
c) Creació de llocs de treball de personal funcionari vinculats a places ja existents de canvi de règim jurídic:
- Crear un lloc de treball de Cap de secció d’enginyeria municipal, A1, a proveir per concurs de mèrits, singularitzat,
complement de destí 26 i 90 punts a efectes del complement específic, vinculat a la plaça de personal funcionari
número 894.
d)) Amortitzacions:
- Amortitzar la plaça de personal laboral número L203002 de mestre de taller, i el lloc de treball L203002 de mestre
de taller.
https://www.dipta.cat/ebop/
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Modificació núm. 3/2018 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms corresponent a l’any 2018, aprovada pel Ple de la Diputació de Tarragona mitjançant acord de data 28
de setembre 2018:

