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Proposta d'aprovació inicial de la modificació núm. 2/2019 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 per unanimitat ACORDA:

Fets
1.1. El Ple de la Diputació de Tarragona en sessió de data 30 de novembre de 2018 va
aprovar la plantilla de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms
corresponent a l’any 2019. La mateixa va esdevenir definitivament aprovada per acord de
ple de 22 de febrer de 2019.
1.2. El Ple de la Diputació de Tarragona en data 16 de juliol de 2019 ha aprovat el marc
general del règim del personal eventual de la Diputació de Tarragona pel mandat 20192023 a partir de la proposta efectuada per la Presidenta d’aquest ens.
1.3. La presidència de la Diputació ha elaborat una proposta que modifica parcialment l’
esmentat marc general per a la seva aprovació pel Ple.
1.4. La materialització d'aquest marc general ha de portar-se a terme en la plantilla i la
relació de llocs de treball de personal eventual mitjançant una modificació dels esmentats
instruments de planificació i la simultània tramitació del corresponent expedient de
modificació de crèdit.
A aquest efecte, la presidència de la Diputació ha elaborat la corresponent memòria
justificativa dels motius per a portar a terme una modificació de la plantilla i de la relació de
llocs de treball amb una adequació de les places i llocs de treball de personal eventual
existents i la creació de noves places i nous llocs de treball de personal eventual, la qual
forma part d’aquest expedient.
1.5. L’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria sobre la base dels acords
plenaris i de la memòria de la presidència i tenint en compte la normativa vigent, ha
elaborat el corresponent informe jurídic-tècnic referit a la modificació de la plantilla i la
relació de llocs de treball i ha sol·licitat a l’Àrea d’Intervenció la tramitació de l’expedient de
modificació de crèdit.
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1.6. La modificació de la plantilla de personal eventual d’aquesta Diputació conté:
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Primer.- Una adequació de la denominació, adscripció i retribucions de les places de
personal eventual següents:

a. La plaça número 510 de Cap del Gabinet de la Presidència i Planificació es
denominarà Cap del Gabinet de la Presidència. L’àmbit funcional és el del lloc tipus
fixat en el marc general.
b. La plaça número 935 de Coordinador/a d’activitats (per CIU) es denominarà
Coordinador/a d’activitats (per Junts x CAT).
c. La plaça número 941 de Secretari/ària (per C’s) passa a denominar-se Secretari/ària
(per PSC).
d. La plaça número 939 de Secretari/ària (per PP) passa a denominar-se Secretari/ària
(per ERC).
e. La plaça número 936 de Secretari/ària (per CIU) passa a denominar-se Secretari/ària
(per Junts x CAT).
f. La plaça número 940 de Secretari/ària (per CUP) passa a denominar-se Secretari
/ària (per Junts x CAT).
g. La plaça número 945 d’Assessor (per CIU) passa a denominar-se Assessor/a (per
Junts x CAT).
h. La plaça número 946 d’Assessor (per CIU) passa a denominar-se Assessor/a (per
ERC).
i. La plaça número 947 d’Auxiliar de grup (per CIU) passa a denominar-se Auxiliar de
grup (per Junts x CAT).
j. La plaça número 948 d’Auxiliar de grup (per CIU) passa a denominar-se Auxiliar de
grup (per PSC).

Segon.- La creació de les següents places de personal eventual:
1 plaça de personal eventual de Cap del Gabinet de la Vicepresidència que es vincula a un
lloc de treball de personal eventual de Cap el Gabinet de la Vicepresidència, que també es
crea, amb adscripció a Presidència-Àrea Gabinet de la Presidència i Planificació i
retribucions brutes anuals de 70.000 euros i l’àmbit funcional que es determina en l’acord
de modificació de la relació de llocs de treball.
1 plaça de personal eventual de Coordinador d'activitats (per ERC) que es vincula a un lloc
de treball de personal eventual de Coordinador d’activitats (per ERC), que també es crea,
amb adscripció a Suport òrgans de govern-Àrea Gabinet de la Presidència i Planificació i
retribucions brutes anuals de 40.000 euros i l’àmbit funcional que es determina en l’acord
de modificació de la relació de llocs de treball.
1 plaça de personal eventual de Coordinador d'activitats (per C's) que es vincula a un lloc
de treball de personal eventual de Coordinador d’activitats (per C’s), que també es crea,
amb adscripció a Suport òrgans de govern-Àrea Gabinet de la Presidència i Planificació i
retribucions brutes anuals de 40.000 euros i l’àmbit funcional que es determina en l’acord
de modificació de la relació de llocs de treball.
6 places de personal eventual d’Assessors/es de Govern amb la següent denominació
específica:
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De Cohesió Social en l’Àmbit Urbà
De Mobilitat, transport i infraestructures
De Participació Ciutadana, modernització i qualitat dels ens locals
De Polítiques d’Igualtat
D’Habitatge i Atenció a les Persones
De Despoblament i Sostenibilitat.

Aquestes 6 places es vinculen a 6 llocs de treball de personal eventual d’Assessors/es amb
la mateixa denominació específica, que també es creen amb adscripció a Suport òrgans de
Govern-Àrea Gabinet de la Presidència i Planificació i retribucions brutes anuals de 38.000
euros i l’àmbit funcional que es determina en l’acord de modificació de la relació de llocs de
treball.
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Fonaments de dret
2.1. Acords del Ple de la Diputació de Tarragona que determinen el marc general del règim
del personal eventual pel mandat 2019-2023.
2.2. Memòria de la presidència de la Diputació de Tarragona sobre les adeqüacions i
creacions de places i llocs de treball de personal eventual, que consta a l'expedient.
2.3. Informe tècnic-jurídic de l'Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria, que
consta a l'expedient.
2.4. Articles 25 i ss del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL).
2.5. Art. 33 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2.6. Art. 104 i 104 bis) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2.7. Art. 9 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal
al servei de les entitats locals.
2.8. Disposició transitòria desena de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’
Administració local.
2.9 Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos generals de l’Estat.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment la modificació núm. 2/2019 de la plantilla de personal de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms corresponent a l'exercici
2019, en el sentit següent:
1- Adequar la denominació de les places de personal eventual següents:
a) La plaça número 510 de Cap del Gabinet de la Presidència i Planificació
passa a denominar-se Cap del Gabinet de la Presidència.
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b) La plaça número 935 de Coordinador/a d’activitats (per CIU) passa a
denominar-se Coordinador/a d’activitats (per Junts x CAT).
c) La plaça número 941 de Secretari/ària (per C’s) passa a denominar-se
Secretari/ària (per PSC).
d) La plaça número 939 de Secretari/ària (per PP) passa a denominar-se
Secretari/ària (per ERC).
e) La plaça número 936 de Secretari/ària (per CIU) passa a denominar-se
Secretari/ària (per Junts x CAT).
f) La plaça número 940 de Secretari/ària (per CUP) passa a denominar-se
Secretari/ària (per Junts x CAT).
g) La plaça número 945 d’Assessor (per CIU) passa a denominar-se Assessor
/a (per Junts x CAT).
h) La plaça número 946 d’Assessor (per CIU) passa a denominar-se Assessor
/a (per ERC).
i) La plaça número 947 d’Auxiliar de grup (per CIU) passa a denominar-se
Auxiliar de grup (per Junts x CAT).
j) La plaça número 948 d’Auxiliar de grup (per CIU) passa a denominar-se
Auxiliar de grup (per PSC).
2.- Crear les següents places de personal eventual:
1 plaça de personal eventual de Cap del Gabinet de la Vicepresidència que es vincula a un
lloc de treball de personal eventual de Cap el Gabinet de la Vicepresidència, que també es
crea.
1 plaça de personal eventual de Coordinador d'activitats (per ERC) que es vincula a un lloc
de treball de personal eventual de Coordinador d’activitats (per ERC), que també es crea.
1 plaça de personal eventual de Coordinador d'activitats (per C's) que es vincula a un lloc
de treball de personal eventual de Coordinador d’activitats (per C’s), que també es crea.
6 places de personal eventual d’Assessors/es de Govern amb la següent denominació
específica:

De Cohesió Social en l’Àmbit Urbà
De Mobilitat, transport i infraestructures
De Participació Ciutadana, modernització i qualitat dels ens locals
De Polítiques d’Igualtat
D’Habitatge i Atenció a les Persones
De Despoblament i Sostenibilitat.

Aquestes 6 places es vinculen a 6 llocs de treball de personal eventual d’Assessors/es amb
la mateixa denominació específica, que també es creen.
Segon. Exposar al públic la modificació núm. 2/2019 de la plantilla de personal aprovada
pel termini de 15 dies als efectes de presentació, si escau, de reclamacions, mitjançant
anunci que es publicarà en el BOP en els termes que estableix l’art. 169 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Si no es presenten reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
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Una vegada esdevingui definitiu l’acord, publicar la modificació de la plantilla en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i
trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la
Generalitat.
Tercer. Notificar aquest acord a les persones interessades, si escau.
Quart. Comunicar-ho a la Junta de personal funcionari, al Comitè d’empresa, seccions
sindicals UGT i CCOO, USTEC-STEs (IAC), Comitè de BASE i a la Delegada de personal
del Patronat de Turisme.
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Cinquè. L’executivitat d’aquesta modificació està supeditada a l’aprovació de l’expedient de
modificació de crèdit.

Règim de recursos:
- Contra l’acord d’aprovació definitiu 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 des del dia següent al de la publicació en el Butlletí
Oficial de la Província.
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