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Administració Local
2016-04768
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 1 d’abril de 2016, va aprovar inicialment la modificació núm.
1/2016 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent
a l’any 2016, així com la modificació de l’estructura organitzativa tècnica de l’Àrea Gabinet de Presidència i
Planificació i de l’Àrea del Servei d’Assistència al Territori (SAT).
L’anunci d’exposició pública d’aquest acord es va publicar en el BOP de Tarragona núm. 92, de data 13 de maig de
2016. 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 1 d’abril de 2016.
Per tot això, es fa pública la modificació aprovada. L’annex I que conté l’adequació de les fitxes descriptives dels
llocs de treball núm. L212001 i 582, pel que fa a la nova denominació i a l’àmbit d’actuació, es troben publicades
a la Seu Electrònica de la Diputació de Tarragona, Informació Corporativa, 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, 7 de juny de 2016.
La secretària general, Pilar Sánchez Peña.

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Província: TARRAGONA
Corporació: DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Núm. Codi Territorial: 43
Modificació núm. 1/2016 de la Relació de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms corresponent a l’any 2016, aprovada definitivament pel Ple de la Diputació de Tarragona, mitjançant
acord de data 1 d’abril de 2016.
1. Quant a l’adscripció i modificació de la denominació de llocs de treball a la nova estructura organitzativa tècnica
de l’Àrea Gabinet de Presidència i Planificació, i de l’Àrea del Serveis d’Assistència al Territori (SAT):

PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT
REGIÓ DEL CONEIXEMENT I INNOVACIÓ
a) Adscripcions:
- Adscripció del lloc de treball de personal laboral núm. L111001 de director tècnic A1L complement personal 26
i 90 punts a efectes del complement del lloc i la persona que l’ocupa, i modificació de la seva denominació que
passarà a ser Director/a tècnic/a de Regió del Coneixement i Innovació
- Adscripció del lloc de treball de personal laboral núm. L303008, de tècnic/a auxiliar, i la persona que l’ocupa
- Adscripció del lloc de treball de personal funcionari núm. 844, de cap de secció, i modificar la seva denominació
que passa a ser de cap de secció de Regió del Coneixement i Innovació
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ÀREA GABINET DE PRESIDÈNCIA I PLANIFICACIÓ
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b) Modificacions de la denominació de llocs de treball:
- Modificar la denominació del lloc de treball de personal laboral núm. L111001 de director tècnic d’Ocupació i
Promoció Econòmica, complement personal 26 i 90 punts a efectes del complement del lloc, que passarà a ser
de director tècnic de Regió del Coneixement i Innovació
- Modificar la denominació del lloc de treball de personal funcionari núm. 844 de cap de secció d’Ocupació i
Promoció Econòmica, per cap de secció de Regió del Coneixement i Innovació
PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT
PROJECTES EUROPEUS
a) Adscripcions:
- Adscripció del lloc de treball de personal laboral núm. L111005 de director/a tècnic/a de Projectes Europeus i
Regió del Coneixement, prèvia la modificació de la seva denominació, que passarà a ser la de Director/a tècnic/a
de Projectes Europeus, actualment vacant
- Adscripció del lloc de treball de personal laboral núm. L110002 de cap de secció d’Ocupació i Promoció
Econòmica, i la persona que l’ocupa, prèvia modificació de la seva denominació que passarà a ser de cap de
secció de Projectes Europeus
b) Modificacions de la denominació de llocs de treball:
- Modificar la denominació del lloc de treball de personal laboral núm. L111005 de director/a tècnic/a de Projectes
Europeus i Regió del Coneixement, que passa a denominar-se director/a tècnica de Projectes Europeus
- Modificar la denominació del lloc de treball de personal laboral núm. L110002 de cap de secció d’Ocupació i
Promoció Econòmica, per cap de secció de Projectes Europeus
PROJECTES EUROPEUS I REGIÓ DEL CONEIXEMENT
PROJECTES EUROPEUS
PROJECTES I GESTIÓ ECONÒMICA
a) Adscripcions:
- Adscripció del lloc de treball de personal funcionari núm. 547 de tècnic/a de gestió B, i la persona que l’ocupa
provisionalment
- Adscripció del lloc de treball de personal laboral núm. L303003 de tècnic/a auxiliar, actualment vacant provisional,
per trobar-se el seu titular en comissió de serveis a un altre lloc de treball
- Adscripció del lloc de treball de personal laboral núm. L508009 de tècnic/a auxiliar especialista, i la persona que
l’ocupa provisionalment

OFICINA TÈCNICA
a) Adscripcions:
- Adscripció del lloc de treball núm. 588 de tècnic de projecte B, actualment vacant
- Adscripció del lloc de treball núm. 810 de tècnic de projecte B, actualment ocupat en comissió de serveis
- Adscripció del lloc de treball núm. 931 de cap de secció de Projectes, actualment vacant, que prèviament es
modifica la denominació per adequar-la al nou àmbit funcional
- Adscripció del lloc de treball núm. L515003 d’auxiliar tècnic, i la persona que l’ocupa
- Adscripció del lloc de treball núm. 349 de tècnic auxiliar especialista, i la persona que l’ocupa
- Adscripció del lloc de treball núm. 166 d’operari d’oficis, i la persona que l’ocupa
- Adscripció del lloc de treball núm. 174 de tècnic de projecte B, i la persona que l’ocupa
- Adscripció del lloc de treball num. 177 de tècnic auxiliar especialista, i la persona que l’ocupa
- Adscripció del lloc de trebal núm. 180 de tècnic auxiliar especialista, i la persona que l’ocupa
- Adscripció del lloc de treball núm. 178 de tècnic auxiliar especialista, i la persona que l’ocupa
- Adscripció del lloc de treball núm. 165 d’operari d’oficis, i la persona que l’ocupa
b) Modificacions de la denominació de llocs de treball:
- Modificar la denominació del lloc de treball de personal funcionari núm. 931 de cap de secció de Projectes, per
la de cap de secció d’Oficina Tècnica
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ÀREA SAT
a) Adscripcions:
- Desapareix la Unitat Serveis Tècnics Territorials, i en conseqüència s’adscriu el lloc de treball núm. 614 de cap
de servei de Projectes, actualment vacant provisional, a la matriu de l’Àrea del SAT
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PROJECTES I OBRES
a) Adscripcions:
- Adscripció del lloc de treball núm. L212001 de cap de secció de Construcció i Laboratori de Materials, i la persona
que l’ocupa, que prèviament canvia de denominació i passa a denominar-se cap de secció de Projectes i Obres
- Adscripció del lloc de treball núm. 774 de tècnic/a B, i la persona que l’ocupa
- Adscripció del lloc de treball núm. 870 de tècnic auxiliar, i la persona que l’ocupa
- Adscripció del lloc de treball núm. 343 de tècnic auxiliar especialista, i la persona que l’ocupa
- Adscripció del lloc de treball núm. 732 de tècnic auxiliar especialista, i la persona que l’ocupa
- Adscripció del lloc de treball núm. 733 de tècnic auxiliar especialista, i la persona que l’ocupa
b) Modificacions de la denominació de llocs de treball:
- Modificar la denominació del lloc de treball de personal laboral núm. L212001 de cap de secció de Construcció
i Laboratori de Materials, per la de cap de secció de Projectes i Obres (la fitxa descriptiva amb les funcions
específiques d’aquest lloc, i que consten com a annex I, es troba publicada a la Seu electrònica)
PROJECTES I OBRES
PROJECTES
a) Adscripcions:
- Adscripció del lloc de treball núm. 535 de cap d’unitat operativa de Projectes, i la persona que l’ocupa
- Adscripció del lloc de treball núm. 342 de tècnic auxiliar especialista, i la persona que l’ocupa
PROJECTES I OBRES
CONTROL DE QUALITAT
a) Adscripcions:
- Adscripció del lloc de treball núm. 582 de cap d’unitat operativa de Laboratori i Control de Materials, i la persona
que l’ocupa, que prèviament canvia de denominació i passa a denominar-se cap d’unitat operativa de Control de
Qualitat
- Adscripció del lloc de treball núm. 407 de tècnic auxiliar especialista, i la persona que l’ocupa
- Adscripció del lloc de treball núm. 168 de tècnic auxiliar especialista, i la persona que l’ocupa
- Adscripció del lloc de treball núm. L402036 d’oficial primera, i la persona que l’ocupa
b) Modificacions de la denominació de llocs de treball:
- Modificar la denominació del lloc de treball de personal funcionari núm. 582, de cap d’unitat operativa de Laboratori
i Control de Materials, que passa a denominar-se cap d’unitat operativa de Control de Qualitat (la fitxa descriptiva
amb les funcions específiques d’aquest lloc, i que consten com a annex I, es troba publicada a la Seu electrònica)
2. Quant a la creació, transformació, adscripció i amortització de llocs de treball:
ÀREA DE RECURSOS HUMANS I POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ

PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ
VINCULACIÓ
a) Creacions de llocs de treball:
- Crear un lloc de treball de personal laboral, d’auxiliar de suport, grup C2L, complement personal 14 i 23 punts a
efectes del complement del lloc, no singularitzat, a proveir per adscripció directa.
FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE RECURSOS HUMANS
a) Creacions de llocs de treball:
- Crear un lloc de treball de personal funcionari, de cap d’unitat operativa de Formació i Desenvolupament de RH,
grup C-C1, complement de destí 22 i 55 punts a efectes del complement específic, singularitzat, a proveir per
concurs de mèrits.
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GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
a) Creacions de llocs de treball:
- Crear un lloc de treball de personal funcionari, de cap d’unitat operativa d’Estratègia i Qualitat, grup C-C1,
complement de destí 22 i 55 punts a efectes del complement específic, singularitzat, a proveir per concurs de
mèrits.
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POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
a) Creacions de llocs de treball:
- Crear un lloc de treball de personal funcionari, de cap de secció d’Ocupació i Emprenedoria, grup A-A2,
complement de destí 24 i 83 punts a efectes del complement específic, singularitzat, a proveir per concurs de
mèrits.
b) Creacions de places i llocs de treball:
- Crear un lloc de treball de personal laboral, de tècnic/a auxiliar, complement personal 18 i 33 punts a efectes del
complement del lloc, no singularitzat, a proveir per adscripció directa, vinculat a una plaça de personal laboral
que es crea de tècnic/a auxiliar, grup C1L, a cobrir pel torn promoció interna.
c) Amortitzacions
- Amortitzar el lloc de treball de personal funcionari núm. 901, de responsable d’unitat de Polítiques Actives
d’Ocupació, per resultar innecessari per a l’organització.
POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ
EMPRENEDORIA
a) Creacions de llocs de treball:
- Crear un lloc de treball de personal laboral, de cap d’unitat d’Emprenedoria, grup C1L, complement personal 22
i 55 punts a efectes del complement del lloc, singularitzat, a proveir per concurs de mèrits.
ÀREA DE CONEIXEMENT I QUALITAT
INFRAESTRUCTURES INFORMÀTIQUES
COMUNICACIONS
a) Creacions de llocs de treball:
- Crear un lloc de treball de personal laboral, de tècnic/a auxiliar especialista, grup C1L, complement personal 20
i 40 punts a efectes del complement del lloc, no singularitzat, a proveir per concurs de mèrits.
APLICACIONS INFORMÀTIQUES
OPERATIVES
a) Creacions de places i llocs de treball:
- Crear un lloc de treball de personal laboral, de tècnic/a mitjà/ana, complement personal 22 i 50 punts a efectes
del complement del lloc, no singularitzat, a proveir per adscripció directa, vinculat a una plaça que es crea de
tècnic mitjà/ana informàtic/a, grup A2L, a cobrir pel torn promoció interna.
ÀREA INTERVENCIÓ
SERVEIS ECONÒMICS
UNITAT GESTORA DE CONTROL DE SUBVENCIONS
a) Creacions de llocs de treball:
- Crear un lloc de treball de personal laboral, de cap d’unitat de Control de Subvencions, grup C1L, complement
personal 22 i 55 punts a efectes del complement del lloc, singularitzat, a proveir per concurs de mèrits.

ÀREA SERVEIS INTERNS
CONTRACTACIÓ, APROVISIONAMENTS I EXPROPIACIONS
a) Creacions de llocs de treball:
- Crear un lloc de treball, personal funcionari, de cap de secció de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions,
grup A-A2, complement de destí 24 i 83 punts a efectes del complement específic, singularitzat, a proveir per
concurs de mèrits.
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SERVEIS ECONÒMICS
UNITAT GESTORA D’INGRESSOS
BOP
a) Creacions de llocs de treball:
- Crear un lloc de treball de personal laboral, d’administratiu de gestió, grup C1L complement personal 20 i 40
punts a efectes del complement del lloc, no singularitzat, a proveir per concurs de mèrits.
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ÀREA SAM
SECRETARIA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
a) Creacions de places i llocs de treball:
- Crear dos llocs de treball de personal funcionari, de tècnic/a B, complement de destí 22 i 50 punts a efectes
del complement específic, no singularitzats, a proveir per adscripció directa, vinculats a dos places de personal
funcionari que es creen, de tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (àmbit econòmic), grup A-A2, a cobrir pel
torn lliure.
SERVEIS ECONÒMICS MUNICIPALS
a) Creacions de places i llocs de treball:
- Crear un lloc de treball de personal funcionari, de tècnic/a B, complement de destí 22 i 50 punts a efectes
del complement específic, no singularitzat, a proveir per adscripció directa, vinculat a una plaça de personal
funcionari que es crea, de tècnic/a mitjà/ana d’administració especial (àmbit econòmic), grup A-A2, a cobrir pel
torn lliure.
ÀREA SAT
PROJECTES I OBRES
a) Creacions de llocs de treball:
- Crear un lloc de treball de personal funcionari, de tècnic/a B, grup A-A2, complement de destí 22 i 50 punts a
efectes del complement específic, no singularitzat, a proveir per adscripció directa, i vincular-lo a la plaça núm.
211, d’enginyer/a tècnic/a d’obres públiques.
ÀREA SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ (SAC)
CEE ALBA
a) Adscripcions:
- Adscripció del lloc de treball núm. L407006, de monitor/a (40%), i de la persona que l’ocupa.
- Adscripció del lloc de treball núm. L407007, de monitor/a (40%), i de la persona que l’ocupa.
- Adscripció del lloc de treball núm. L407004, de monitor/a (40%), i de la persona que l’ocupa.

ESCOLA D’ART I DISSENY DE REUS
a) Modificacions:
- Modificar el percentatge de jornada a temps parcial del lloc de treball de personal laboral núm. L508001, de tècnic
auxiliar especialista (15%), a tècnic auxiliar especialista (45%), complement personal 20 i 40 punts a efectes del
complement del lloc de treball, vinculat a la plaça núm. L508001 de tècnic auxiliar especialista (15%), ocupada
interinament, grup C1L, que també es modifica a tècnic auxiliar especialista (45%).
- Transfomar el lloc de treball núm. L104033 de professor/a (50%), a professor/a jornada complerta (100%),
complement personal 22 i 50 punts a efectes del complement del lloc de treball, vinculat a la plaça núm. L104033
de professor/a titular d’Escola d’Art (50%), ocupada interinament, grup A1L, que també es transforma a professor/a
jornada complerta (100%).
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ESCOLA D’ART I DISSENY DE TARRAGONA
a) Creacions de llocs de treball:
- Crear un lloc de treball de personal laboral, de professor/a, complement personal 22 i 50 punts a efectes del
complement del lloc, no singularitzat, a proveir per adscripció directa, vinculat a una plaça que es crea de
professor/a de gràfica interactiva a jornada parcial (50%), grup A1L, a cobrir pel torn lliure.
- Crear un lloc de treball de personal laboral, de professor/a, complement personal 22 i 50 punts a efectes del
complement del lloc, no singularitzat, a proveir per adscripció directa, vinculat a una plaça que es crea de
professor d’animació a jornada parcial (50%), grup A1L, a cobrir pel torn lliure.
b) Amortitzacions:
- Amortitzar el lloc de treball de personal laboral núm. L104029, de professor/a, vinculat a la plaça de personal
laboral núm. L104029, de professor/a titular d’història de l’art que també s’amortitza, per jubilació de la seva
titular.
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OA PATRONAT DE TURISME
TURISME COSTA DAURADA
ADMINISTRACIÓ
a) Creacions de places i llocs:
- Crear un lloc de treball de personal laboral, d’administratiu/iva, complement personal 18 i 33 punts a efectes
del complement del lloc, no singularitzat, a proveir per adscripció directa, vinculat a una plaça que es crea
d’administratiu, grup C1L, a cobrir pel torn de promoció interna.
TURISME COSTA DAURADA
PROMOCIÓ
a) Creacions de places i llocs:
- Crear un lloc de treball de personal laboral, de tècnic/a mitjà/ana, complement personal 22 i 50 punts a efectes
del complement del lloc, no singularitzat, a proveir per adscripció directa, vinculat a una plaça que es crea de
tècnic/a mitjà/ana (promoció), grup A2L, a cobrir pel torn lliure
OA BASE, GESTIÓ D’INGRESSOS
a) Creacions de places i llocs:
- Creació d’un lloc de treball personal laboral, d’administratiu de gestió, grup C1, que es vincula a una plaça
d’administratiu personal laboral, a cobrir per promoció interna, que també es crea.
GERÈNCIA DE COORDINACIÓ DE SERVEIS
XARXA D’OFICINES
a) Adscripcions:
OFICINA DE RODA DE BERÀ
- Adscripció del lloc de treball personal laboral, BF184 d’auxiliar administratiu, vacant definitiu.
OFICINA DE TORTOSA
- Adscripció del lloc de treball personal laboral, BF182 d’auxiliar administratiu, vacant definitiu.
INSPECCIÓ I COMPROVACIÓ
a) Creacions de llocs de treball:
- Crear un lloc de treball de personal funcionari, de responsable d’unitat gestora d’Inspecció i Comprovació, grup
A-A2, complement de destí 22 i 75 punts a efectes del complement específic, singularitzat, a proveir per concurs
de mèrits.
- Crear un lloc de treball de personal funcionari, d’administratiu de gestió, grup C-C1, complement de destí 22 i 55
punts a efectes del complement específic, no singularitzat, a proveir per concurs de mèrits.

SERVEIS INFORMÀTICS
DESENVOLUPAMENT
b) Amortitzacions:
- Amortitzar els llocs de treball núms. BF154 i BF155, d’auxiliar tècnic/a especialista, adscrits a Desenvolupament,
Serveis Informàtics, de l’Organisme Autònom BASE, gestió d’ingressos, vacants definitives, vinculats a les places
de personal laboral núms. BF154 i BF155 d’auxiliar tècnic/a especialista, que també s’amortitza, per resultar
innnecessàries per a l’organització.
RECAPTACIÓ EXECUTIVA
a) Creacions de places i llocs:
- Creació d’un lloc de treball de personal laboral, de tècnic mitjà col.laborador, grup A2, que es vincula a una plaça
de tècnic mitjà, a cobrir per promoció interna, que també es crea.
https://www.dipta.cat/ebop/

BOP de Tarragona DL: T.610-1977
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SERVEIS INFORMÀTICS
a) Creacions de places i llocs:
- Creació de llocs de treball de personal laboral, de tècnic auxiliar de gestió, grup C1, que es vinculen a dues
places de tècnic auxiliar, a cobrir pel torn lliure, que també es creen.
b) Amortitzacions:
- Amortitzar el lloc de treball de personal laboral núm. BF004 de tècnic superior-cap de departament, vacant
definitiu, vinculat a la plaça de personal laboral núm. BF004 de tècnic/a superior-cap de departament que també
s’amortitza, per resultar innecessària per a l’organització.

