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MEMÒRIA DE LA PROPOSTA DE PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL 
PATRONAT D’ ESPORTS  PER A L’ANY 2017 

1.- MODIFICACIÓ  DE LA PLANTILLA  

En relació amb la plantilla de l’any 2016 aprovada definitivament pel Ple de la Corporació en 
data 29 de gener de 2016 i es va publicar al BOPB el 9 de febrer de 2016, amb vigència des de 
l’ 1 de gener de 2016, es proposen els següents canvis que es dirà a continuació:  

1.1 PERSONAL  LABORAL 

1.1.1 Pel que fa a la plaça de monitor esportiu s’ ha reconvertit a la de Tècnic mitjà d’ esports 
amb núm. 095, havent convocat la provisió pel corresponent procés selectiu de promoció 
interna i havent estat coberta definitivament en data 17 d’octubre de 2016. 
 
1.1.2 Es modifica la denominació de la plaça de Tècnic mitjà d’ esports núm.162  per la de 
Tècnic mitjà de gestió, ateses les característiques concretes del lloc de treball segons es 
desprèn de l’informe emès pel Gerent del Patronat. 

1.1.3 Creació d’una plaça d’auxiliar administratiu/va a jornada complerta, ateses les necessitats 
segons es desprèn de l’informe emès pel Gerent del Patronat. 

 
2.- MODIFICACIÓ DE LA RELACIO DE LLOCS DE TREBALL 
 
2.1 Categoria auxiliar administratiu/va: Es proposa dur a terme un procés de promoció interna 
per l’accés a la categoria d’Administratiu/va d’una plaça d’Auxiliar administrativa en règim 
laboral fixe existent, a la que hi podran accedir el personal laboral fixe de tot l’ ajuntament i dels 
dos patronats amb titulació mínima necessària requerida. Per tant es modifica la relació de llocs 
de treballs en aquest sentit, dotant únicament el lloc de treball d’ administrativa, de manera que 
quan es dugui a terme el procés quedarà automàticament amortitzada la plaça d’ auxiliar 
administrativa del personal que superi l’ esmentat procés. 

2.2  Es crea el lloc de treball núm. 207 corresponent a la plaça creada d’Auxiliar 
administratiu/va de l’epígraf 1.1.3. 

2.3 Es crea el lloc de treball de Cap de negociat, necessitat que d’acord amb l’informe del 
Gerent del Patronat d’Esports respon a unes funcions i tasques d’especial responsabilitat que 
es requereixen per les característiques del Patronat. 

2.4 Pel que fa al lloc de treball de monitor esportiu s’ ha reconvertit a la de tècnic mitjà d’esports 
amb num. 095. 

2.5 Es modifica la denominació del lloc de treball de Tècnic mitjà d’ esports num.162 per la de 
tècnic mitjà de gestió, ateses les característiques concretes del lloc de treball i segons es 
desprèn de l’informe emès pel Gerent del Patronat. 
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