Acord

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 7469DE1D6D9F4D6DAFC15EC6AC92C300 i data d'emissió 28/02/2019 a les 08:51:02

Data de l'acord: 22 de febrer de 2019
Òrgan: Ple
Data de dictamen: 15 de febrer de 2019
Dictamen de comissió: Comissió informativa de Recursos Humans, Ocupació,
Emprenedoria i Assumptes generals
Unitat: PLANIFICACIO
Ref: AGO/edr
Expedient: 8004330008-2018-0007567
Assumpte: Proposta de correcció d'errades i aprovació definitiva de la Plantilla de personal
de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici
2019.

Proposta de correcció d'errades i aprovació definitiva de la Plantilla de personal de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici
2019.

De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa de Recursos Humans,
Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals, el PLE amb el resultat de votacions que
s'indica acorda el següent:
Vots a favor ................... 24 dels diputats membres dels grups polítics CiU,
ERC, PSC, PP i C’s
Vots en contra .................. 1 del diputat membre del grup polític CUP (Sr.
Edgar Fernández)

Fets
1. El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió de data 30 de novembre de 2018, va
aprovar inicialment la Plantilla de personal de la Diputació de Tarragona, que inclou la dels
seus organismes autònoms Patronat de Turisme i BASE-Gestió d’Ingressos, per a l’exercici
2019.
L’anunci d’exposició pública d'aquest acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona de data 18 de gener de 2019, per un termini de 15 dies, comptats a
partir de l’endemà de la data de la publicació al BOPT, per presentar-hi reclamacions.
2. En data 8 de febrer de 2019 ha finalitat el termini per presentar-hi reclamacions i, tal com
disposa l’informe del Registre General número 2019_034, de data 11 de febrer de 2019,
que consta a l’expedient, no se n’han presentat, per la qual cosa l’acord d’aprovació inicial
ha d’esdevenir definitiu.
3. S’han detectat diverses errades a l’acord d’aprovació inicial de la Plantilla de personal
per a l’exercici 2019 i que és necessari esmenar. Concretament, s’han advertit errors quant
als complements d’alguns llocs de treball vinculats a places de plantilla, denominacions,
entre d’altres, i que són els següents:
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA
- A l’apartat “2. Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria” de l’acord d’
aprovació de la Plantilla 2019 on diu:
“-Crear una plaça de personal funcionari de Tècnic/a superior d’administració especial, grup
A, subgrup A1, a cobrir pel torn lliure, vinculada a un lloc de treball que també es crea de
Tècnic/a A, no singularitzat, a proveir per adscripció directa, complement de destí 22 i 50
punts a efectes del complement específic”
Ha de dir: “-Crear una plaça de personal funcionari de Tècnic/a superior d’administració
especial, grup A, subgrup A1, a cobrir pel torn lliure, vinculada a un lloc de treball que
també es crea de Tècnic/a de gestió A, no singularitzat, a proveir per adscripció directa,
complement de destí 22 i 67 punts a efectes del complement específic”.
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-A l’apartat “2.1. Assistència Tècnica” on diu:
“-Crear una plaça de personal laboral de Tècnic/a mitjà/ana en informàtica, grup A2L, a
cobrir pel torn promoció interna, vinculada a un lloc de treball de tècnic/a de gestió que
també es crea, no singularitzat, a proveir per adscripció directa, complement de nivell 22 i
67 punts a efectes del complement del lloc”
Ha de dir: “-Crear una plaça de personal laboral de Tècnic/a mitjà/ana en informàtica, grup
A2L, a cobrir pel torn promoció interna, vinculada a un lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana
que també es crea, no singularitzat, a proveir per adscripció directa, complement de nivell
22 i 50 punts a efectes del complement del lloc”.
ÀREA INTERVENCIÓ
- A l’apartat “5.2.1. Unitat d’Ingressos i BOP” on diu:
“-Crear una plaça de personal funcionari de tècnic/a mitjà/ana d’administració especial, a
cobrir pel torn lliure, grup A, subgrup A2, i vincular-la a un lloc de treball que també es crea
de tècnic/a mitjà/ana, a proveir per adscripció directa, complement de destí 22 i 50 punts a
efectes del complement específic”.
Ha de dir: “-Crear una plaça de personal funcionari de tècnic/a mitjà/ana d’administració
especial, a cobrir pel torn lliure, grup A, subgrup A2, i vincular-la a un lloc de treball que
també es crea de tècnic/a B, a proveir per adscripció directa, complement de destí 22 i 50
punts a efectes del complement específic”.
ÀREA SERVEI ASSISTÈNCIA MUNCIPAL
- A l’apartat “8.7.4. Enginyeria Municipal” on diu:
“-Crear una plaça de personal funcionari de tècnic/a superior d’administració especial, a
cobrir pel torn lliure, grup A, subgrup A1, i vincular-la a un lloc de treball que també es crea
de Cap de secció d’Enginyeria Municipal, a proveir per concurs de mèrits”
Ha de dir: “-Crear una plaça de personal funcionari de tècnic/a superior d’administració
especial, grup A, subgrup A1, i vincular-la a un lloc de treball que també es crea de Cap de
secció d’Enginyeria Municipal, a cobrir per mobilitat interadministrativa”.
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ÀREA SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL CIUTADÀ
- Al document de la Plantilla de personal del 2019, a l’apartat de personal laboral, consta
una plaça de tècnic/a superior d’administració especial, grup A1L, enlloc de tècnic/a
superior, que és necessari corregir per tal d’adequar-la a la denominació corresponent al
règim laboral.
- A la Plantilla de personal del 2019, a l’apartat de personal laboral – Escola i Conservatori
de Música de Tortosa, on diu:
Auxiliar administratiu/iva

1

C1L

1

1

0

0

C2L

1

1

0

0

Ha de dir:
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Auxiliar de suport

1

Fonaments de dret
1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, estableix que les administracions públiques podran rectificar
en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
2. La competència per aprovar la plantilla és del Ple de la corporació, d’acord amb l’article
33.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

En conseqüència, S'ACORDA:
1r. Rectificar les errades advertides en l’aprovació inicial de la plantilla de personal de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per a l’any 2019 en el sentit
següent:
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, COUPACIÓ I EMPRENEDORIA
- A l’apartat “2. Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria” de l’acord d’
aprovació de la Plantilla 2019 on diu:
“-Crear una plaça de personal funcionari de Tècnic/a superior d’administració especial, grup
A, subgrup A1, a cobrir pel torn lliure, vinculada a un lloc de treball que també es crea de
Tècnic/a A, no singularitzat, a proveir per adscripció directa, complement de destí 22 i 50
punts a efectes del complement específic”.
Ha de dir: “-Crear una plaça de personal funcionari de Tècnic/a superior d’administració
especial, grup A, subgrup A1, a cobrir pel torn lliure, vinculada a un lloc de treball que
també es crea de Tècnic/a de gestió A, no singularitzat, a proveir per adscripció directa,
complement de destí 22 i 67 punts a efectes del complement específic”.
-A l’apartat “2.1. Assistència Tècnica” on diu:
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“-Crear una plaça de personal laboral de Tècnic/a mitjà/ana en informàtica, grup A2L, a
cobrir pel torn promoció interna, vinculada a un lloc de treball de tècnic/a de gestió que
també es crea, no singularitzat, a proveir per adscripció directa, complement de nivell 22 i
67 punts a efectes del complement del lloc”
Ha de dir: “-Crear una plaça de personal laboral de Tècnic/a mitjà/ana en informàtica, grup
A2L, a cobrir pel torn promoció interna, vinculada a un lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana
que també es crea, no singularitzat, a proveir per adscripció directa, complement de nivell
22 i 50 punts a efectes del complement del lloc”.
ÀREA INTERVENCIÓ
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- A l’apartat “5.2.1. Unitat d’Ingressos i BOP” on diu:
“-Crear una plaça de personal funcionari de tècnic/a mitjà/ana d’administració especial, a
cobrir pel torn lliure, grup A, subgrup A2, i vincular-la a un lloc de treball que també es crea
de tècnic/a mitjà/ana, a proveir per adscripció directa, complement de destí 22 i 50 punts a
efectes del complement específic”.
Ha de dir: “-Crear una plaça de personal funcionari de tècnic/a mitjà/ana d’administració
especial, a cobrir pel torn lliure, grup A, subgrup A2, i vincular-la a un lloc de treball que
també es crea de tècnic/a B, a proveir per adscripció directa, complement de destí 22 i 50
punts a efectes del complement específic”.
ÀREA SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
- A l’apartat “8.7.4. Enginyeria Municipal” on diu:
“-Crear una plaça de personal funcionari de tècnic/a superior d’administració especial, a
cobrir pel torn lliure, grup A, subgrup A1, i vincular-la a un lloc de treball que també es crea
de Cap de secció d’Enginyeria Municipal, a proveir per concurs de mèrits”
Ha de dir: “-Crear una plaça de personal funcionari de tècnic/a superior d’administració
especial, grup A, subgrup A1, i vincular-la a un lloc de treball que també es crea de Cap de
secció d’Enginyeria Municipal, a cobrir per mobilitat interadministrativa”.
ÀREA SERVEI D’ASSITÈNCIA AL CIUTADÀ
- A la Plantilla de personal del 2019, a l’apartat de personal laboral, la plaça de tècnic/a
superior d’administració especial, grup A1L, ha de denominar-se tècnic/a superior.
- A la Plantilla de personal del 2019, a l’apartat de personal laboral – Escola i Conservatori
de Música de Tortosa, on diu:
Auxiliar administratiu/iva

1

C1L

1

1

0

0

C2L

1

1

0

0

Ha de dir:
Auxiliar de suport

1

2n.- Aprovar definitivament la plantilla de personal de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms per a l’any 2019 amb la inclusió de la correcció d’errades detectades.
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3r.- Notificar, si escau, a les persones afectades per aquesta correcció d’errades el
contingut de la mateixa.
4t. Comunicar-ho a la Junta de personal funcionari, al Comitè d’empresa, seccions sindicals
UGT, CCOO, USTEC-STEs (IAC), Comitè de BASE i Delegada de personal del Patronat de
Turisme.
5è. Publicar íntegrament la Plantilla de personal aprovada definitivament, amb la inclusió de
les correccions esmentades, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i un extracte al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
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Règim de recursos:
- Contra el punt 1r de la part dispositiva, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
- Contra l’acord definitiu d’aprovació de la plantilla es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia següent de la publicació.
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