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Administració Local
2017-07331
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 30 de juny de 2017, va aprovar inicialment la modificació
núm. 3/2017 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. 149, de data 2 d’agost 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 30 de juny 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, 28 d’agost de 2017
La secretària general acctal., Maite Velayos Esplugas

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Província: TARRAGONA
Corporació: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Núm. Codi Territorial: 43
Modificació núm. 3/2017 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 30 de juny de 2017.

b) Amortitzacions:
Amortitzacions dels següents llocs de treball vinculats a les places que també s’amortitzen i incloses dins l’ampliació
del Pla de Racionalització de Recursos Humans:
- lloc de treball núm. 707 de tècnic/a A, vinculat a la plaça núm. 196 de tècnic/a superior d’administració general
- lloc de treball núm. 535 de cap d’unitat operativa de projectes, vinculat a la plaça núm. 200 de tècnic/a especialista
en obra
- lloc de treball núm. 250 de professor auxiliar de guitarra, vinculat a la plaça núm. 293 de professor/a auxiliar de
guitarra
- lloc de treball núm. 232 d’assistent social, vinculat a la plaça núm. 277 d’assistent social
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a) Creacions:
- Creació d’un lloc de treball de personal funcionari d’auxiliar administratiu/iva, grup C, subgrup C2, complement
de destí 14 i 23 punts a efectes del complement específic, a proveir per adscripció directa, vinculat a una plaça
d’auxiliar administratiu/iva, que també es crea, i adscripció a la Unitat de Serveis Econòmics, Àrea d’Intervenció.
- Creació d’un lloc de treball de personal funcionari d’auxiliar administratiu/iva de gestió, grup C, subgrup C2,
complement de destí 18 i 33 punts a efectes del complement específic, a proveir per concurs, i adscripció a la
Unitat de Serveis Econòmics, Àrea d’Intervenció.
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- lloc de treball núm. 231 de tècnic/a de projecte A, vinculat a la plaça núm. 139 de tècnic/a superior d’administració
especial
- lloc de treball núm. 146 de cap de secció de Serveis Econòmics Municipals, vinculat a la plaça núm.183 de
tècnic/a mitjà d’administració especial
- lloc de treball núm. 560 de cap de secció d’Ordenació i Gestió Acadèmica, vinculat a la plaça número 269 de
psicòleg/òloga
- lloc de treball núm. 248 de psicòleg/òloga, vinculat a la plaça núm. 292 de psicòleg/òloga
- lloc de treball núm. 177 de tècnic/a auxiliar especialista, vinculat a la plaça núm. 215 de delineant
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c) Transformacions i canvi d’adscripció:
- Modificar la denominació del lloc de treball núm. 981 de responsable d’unitat de Serveis Econòmics Municipals
en l’àmbit econòmic, que passa a ser la de responsable d’Unitat de Secretaria Intervenció Municipal en l’àmbit
econòmic. Adscriure definitivament aquest lloc de treball, i la persona que l’ocupa actualment en comissió de
serveis, a la Unitat de Secretaria Intervenció Municipal de l’Àrea del SAM
- Modificar la fitxa descriptiva del lloc de treball núm. 871 de cap d’unitat operativa de Conservació, adscrit a
Conservació, Àrea SAT, quant al seu contingut funcional específic per tal d’adequar-lo al seu àmbit d’actuació.
L’esmentada fitxa descriptiva es troba publicada a la secció Informació Corporativa de la Seu Electrònica de la
Diputació de Tarragona, adreça https://seuelectronica.dipta.cat/

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