Expedient:
Descrip.:

001/2018/5588/G112
Selecció d'un/a plaça de tècnic/a superior
d'intervenció, Subgrup A1, escala
d'administració especial, sots escala técnica,
en règim de personal funcionari de carrera.

DECRET D’ALCALDIA
Identificació de l’expedient
Selecció d'un/a plaça de tècnic/a superior d'intervenció, Subgrup A1, escala
d'administració especial, sots escala técnica, en règim de personal funcionari
de carrera.
Fets
1.
El dia 29 d’octubre de 2018, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida,
núm. 209, es va publicar la convocatòria i les bases per a la selecció,
mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça de tècnic/a superior
d’intervenció, adscrita al grup professional de classificació segons l’article 76
del TREBEP, subgrup A1, escala administració especial, sots escala tècnica, en
règim de personal funcionari de carrera i constitució d’una borsa de treball, en
les quals s’hi va detectar errors que es van esmenar mitjançant el Decret
2019/108.
2.
Posteriorment, a la publicació d’aquesta resolució, s’ha detectat que a
les bases i en aquesta resolució hi ha errors materials que cal esmenar.
Per tant, RESOLC:
Primer.- RECTIFICAR els errors materials existents en el sentit següent:
1.- ON DIU:
8.1 Fase d’oposició
a)

12/03/2019 Alcaldessa

A l’hora convocada, els aspirants, no exempts de realitzar la prova de llengua
catalana, s’hauran de presentar a les dependències municipals per realitzar
l’exercici, de caràcter obligatori i eliminatori, que tindrà per objecte
l’avaluació del coneixement de la llengua catalana, mitjançant les proves
disposades per l’òrgan de selecció amb l’assessorament de tècnics
competents en matèria de normalització lingüística.
El temps per a realitzar aquest exercici és determinarà per l’òrgan de selecció
amb l’assessorament del tècnic/a pertinent.
Els aspirants s’han de convocar en una sola crida, i perdran el dret a participar
en el procés selectiu els que no compareguin a l’exercici de català, si s’escau,
el dia i hora assenyalat, llevat dels casos de força major, que s’hauran de
justificar documentalment dins el termini de les vint-i-quatre hores següents i
que seran lliurement valorats per l’òrgan de selecció. Si s’admet la causa de
justificació, l’aspirant serà objecte de nova convocatòria per a la data que
determini l’òrgan de selecció.
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La prova es qualificarà d’apte o no apte. Els aspirants que no obtinguin la
qualificació d’apte/a quedaran eliminats d’aquest procés de selecció.
b)

Prova teòrica (10 punts)

Primer exercici: coneixements teòrics Test (5 punts):
Consisteix en contestar un qüestionari de 25 preguntes amb respostes
alternatives, sobre el contingut del temari general (annex I).
Aquesta prova te caràcter obligatori i eliminatori i es puntuarà entre 0 i 5 punts,
essent necessària una puntuació mínima de 2,5 punts per a superar-la.
La formula que s'aplicarà per a la correcció d'aquest exercici serà la següent:
Puntuació: Suma de respostes correctes.
Respostes correctes: 0,2 punt cadascuna.
Respostes incorrectes: resten 0 punts cadascuna.
Respostes en blanc: 0 punts cadascuna.
La durada d’aquest exercici serà de 1 hora.
Segon exercici: coneixements teòrics: Desenvolupament de temari (5 punts)
Consistirà en desenvolupar per escrit supòsits o preguntes relacionats amb el
contingut del temari específic (annex I).
El Tribunal podrà decidir que cada persona aspirant hagi de llegir el seus
exercicis i podrà fer-li les preguntes que consideri adients en l’exposició.
En aquest exercici es valorarà els coneixements, la claredat conceptual, la
capacitat de síntesi i la presentació i estructura de l’exercici.
Aquesta prova te caràcter obligatori i eliminatori i es puntuarà entre 0 i 5 punts
essent necessària una puntuació mínima de 2,5 punts per a superar-la.
Aquesta prova tindrà una durada màxima de 2 hores.
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c)

Prova pràctica (20 punts)

Consisteix en desenvolupar dos casos pràctic que versaran sobre diversos
supòsits de caràcter econòmic i financer proposats pel Tribunal sobre qüestions
relacionades amb el contingut del temari específic (annex I).
El Tribunal podrà determinar que aquesta prova es desenvolupi en suport
informàtic.
En aquest cas, els aspirants hauran de gravar el seu exercici en un suport
informàtic i una vegada imprès el treball amb suport paper, hauran de signar
el document en prova de reconeixement de la seva autoria.
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Es valorarà la capacitat d’anàlisi, l’aplicació raonada dels coneixements
teòrics en la resolució dels casos pràctics plantejats i la resolució explícita o
correcta dels supòsits plantejats.
Aquesta prova te caràcter obligatori i eliminatori i es puntuarà entre 0 i 20
punts, essent necessari una puntuació mínima de 5 punts a cadascun dels
casos pràctics per superar l'exercici, per tant, com a mínim la puntuació
conjunta dels dos supòsits pràctics a de ser de 10 punts.
Aquesta prova tindrà una durada màxima de 3 hores.
HA DE DIR:
8.1 Fase d’oposició
a) Prova de coneixements de llengua catalana.
A l’hora convocada, els aspirants, no exempts de realitzar la prova de llengua
catalana, s’hauran de presentar a les dependències municipals per realitzar
l’exercici, de caràcter obligatori i eliminatori, que tindrà per objecte
l’avaluació del coneixement de la llengua catalana, mitjançant les proves
disposades per l’òrgan de selecció amb l’assessorament de tècnics
competents en matèria de normalització lingüística.
El temps per a realitzar aquest exercici és determinarà per l’òrgan de selecció
amb l’assessorament del tècnic/a pertinent.
Els aspirants s’han de convocar en una sola crida, i perdran el dret a participar
en el procés selectiu els que no compareguin a l’exercici de català, si s’escau,
el dia i hora assenyalat, llevat dels casos de força major, que s’hauran de
justificar documentalment dins el termini de les vint-i-quatre hores següents i
que seran lliurement valorats per l’òrgan de selecció. Si s’admet la causa de
justificació, l’aspirant serà objecte de nova convocatòria per a la data que
determini l’òrgan de selecció.
La prova es qualificarà d’apte o no apte. Els aspirants que no obtinguin la
qualificació d’apte/a quedaran eliminats d’aquest procés de selecció.
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b) Prova teòrica (10 punts)
Primer exercici: coneixements teòrics Test (5 punts):
Consisteix en contestar un qüestionari de 25 preguntes amb respostes
alternatives, sobre el contingut del temari general : matèries comunes (annex
I).
Aquesta prova te caràcter obligatori i eliminatori i es puntuarà entre 0 i 5 punts,
essent necessària una puntuació mínima de 2,5 punts per a superar-la.
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La formula que s'aplicarà per a la correcció d'aquest exercici serà la següent:
Puntuació: Suma de respostes correctes.
Respostes correctes: 0,2 punt cadascuna.
Respostes incorrectes: resten 0 punts cadascuna.
Respostes en blanc: 0 punts cadascuna.
La durada d’aquest exercici serà de 1 hora.
Segon exercici: coneixements teòrics: Desenvolupament de temari (5 punts)
Consistirà en desenvolupar per escrit supòsits o preguntes relacionats amb el
contingut del temari específic: matèries específiques (annex 2).
El Tribunal podrà decidir que cada persona aspirant hagi de llegir el seus
exercicis i podrà fer-li les preguntes que consideri adients en l’exposició.
En aquest exercici es valorarà els coneixements, la claredat conceptual, la
capacitat de síntesi i la presentació i estructura de l’exercici.
Aquesta prova te caràcter obligatori i eliminatori i es puntuarà entre 0 i 5 punts
essent necessària una puntuació mínima de 2,5 punts per a superar-la.
Aquesta prova tindrà una durada màxima de 2 hores.
c)

Prova pràctica (20 punts)

Consisteix en desenvolupar dos casos pràctic que versaran sobre diversos
supòsits de caràcter econòmic i financer proposats pel Tribunal sobre qüestions
relacionades amb el contingut del temari específic :matèries específiques
(annex 2).
El Tribunal podrà determinar que aquesta prova es desenvolupi en suport
informàtic.

Rosa Maria Perelló Escoda

Signatura 1 de 1

12/03/2019 Alcaldessa

En aquest cas, els aspirants hauran de gravar el seu exercici en un suport
informàtic i una vegada imprès el treball amb suport paper, hauran de signar
el document en prova de reconeixement de la seva autoria.
Es valorarà la capacitat d’anàlisi, l’aplicació raonada dels coneixements
teòrics en la resolució dels casos pràctics plantejats i la resolució explícita o
correcta dels supòsits plantejats.
Aquesta prova te caràcter obligatori i eliminatori i es puntuarà entre 0 i 20
punts, essent necessari una puntuació mínima de 5 punts a cadascun dels
casos pràctics per superar l'exercici, per tant, com a mínim la puntuació
conjunta dels dos supòsits pràctics a de ser de 10 punts.
Aquesta prova tindrà una durada màxima de 3 hores.
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Segon.- Publicar a la web municipal i al tauler d’edicte (e-tauler) la present
resolució d’esmena.
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El mana i signa l’Alcaldessa de la qual cosa com a secretari en dono fe.
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