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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 2 d’octubre de 2015, va aprovar inicialment la modificació
núm. 2/2015 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms
corresponent a l’any 2015, així com la fitxa descriptiva quant a funcions específiques del lloc de treball de personal
laboral de cap de secció de coordinació i ordenació acadèmica dels centres de música que es crea.
L’anunci d’exposició pública d’aquest acord es va publicar en el BOP de Tarragona núm. 243, de data 21 d’octubre
de 2015. 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 2 d’octubre de 2015.
Per tot això, es fa pública la modificació aprovada. Així mateix, l’annex I que conté la fitxa descriptiva quant a
funcions específiques del lloc de treball de cap de secció de coordinació i ordenació acadèmica dels centres de
música, es troba publicada a la secció d’Informació Corporativa de la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona,
adreça https://seuelectronica.dipta.cat/.
Contra l’aprovació definitiva, 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.
Tarragona, 10 de novembre de 2015.
La secretària general, Pilar Sánchez Peña.
Modificació núm. 2/2015 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms corresponent a l’any 2015, aprovada definitivament pel Ple de la Diputació de Tarragona, mitjançant
acord de data 2 d’octubre de 2015:

B) Creacions:
- Creació de dos llocs de treball de personal laboral d’auxiliar d’educació especial, C2L, complement personal 15 i
34 punts a efectes del complement del lloc amb adscripció al CEE Sant Rafael de l’Àrea del Servei d’Assistència
al Ciutadà i vinculats a dues places de personal laboral d’educador/a que també es creen.
- Creació d’un lloc de treball de personal laboral de cap de secció de coordinació i ordenació acadèmica dels centres
de música A1L, a cobrir per concurs de mèrits, complement personal 24 i 83 punts a efectes de complement del
lloc amb adscripció a la Unitat de gestió de centres d’educació de l’Àrea del SAC (la fitxa descriptiva amb les
funcions específiques d’aquest lloc, i que consten com a annex I, es troba publicada a la Seu electrònica)
- Creació d’un lloc de treball de personal laboral de professor A1L al 25%, complement personal 22 i complement
del lloc 50, amb adscripció a l’Escola i Conservatori de música de Tortosa, Àrea del SAC, que es vincula a una
plaça de personal laboral de professor/a de violoncel A1L a cobrir pel torn lliure que també es crea.
- Creació d’un lloc de treball de personal funcionari de tècnic de gestió A1, amb complement de destí 22 i 75 punts
a efectes de complement específic, a cobrir per concurs de mobilitat interadministrativa, amb adscripció a Gestió
de Recursos Humans de l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació, que es vincula a una plaça
de tècnic superior d’administració especial que també es crea.
- Creació d’un lloc de treball de personal laboral d’auxiliar de suport C2L, complement personal 13 i 20 punts a
efectes del complement del lloc, amb adscripció a l’Administració de l’EAD de Tortosa, Escola d’Art i Disseny
de Tortosa, Àrea SAC, i vinculat a una plaça de personal laboral d’auxiliar de suport, reservada al torn lliures
discapacitats que també es crea.
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A) Amortitzacions:
- Amortització del lloc de treball de personal funcionari d’educador número 238 adscrit al CEE Sant Rafael per
jubilació del seu titular.
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- Creació de dos llocs de treball de personal laboral de peó especialista APL, a proveir per adscripció directa,
complement personal 14 i 28 punts a efectes de complement del lloc, amb adscripció a la Brigada comarques
sud i Brigada parc de maquinària, de Conservació, Àrea SAT, vinculats a dues places de personal laboral de peó
especialitzat/ada, reservades al torn lliure que també es creen.

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