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Número de registre 4368

AJUNTAMENT DE TÀRREGA
Rectificació de bases del procés selectiu d’un/a tècnic/a d’ocupació
Edicte de rectificació de les bases que han de regir el procés selectiu d’un/a tècnic/a d’ocupació enquadrada
dins el Subgrup A2, nivell de destí 20 i adscrita a la Regidoria d’Acció Social i constitució d’una borsa de
treball.
El dia 19 de març de 2019, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, núm. 55, es va publicar la
convocatòria i les bases per a la selecció, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça vacant, en règim de
personal laboral, de tècnic/a d’ocupació, adscrita a la Regidoria d’Acció Social, enquadrada dins el Subgrup
A2, nivell de destí 20 i constitució d’una borsa de treball, en les quals es van detectar errors.
Mitjançant Resolució d’Alcaldia número 2019/359, de data 14 de juny de 2019, s’ha resolt el següent:
Primer. Rectificar els següents apartats de les bases en el sentit següent:
1. On diu:
Base 3.2
c) Acreditar estar en possessió de la llicenciatura o diplomatura, o grau equivalent següents:
• Psicologia
• Pedagogia
• Psicopedagogia
• Educació Social
• Treball social
En cas de titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’estar acompanyades de l’ordre ministerial
corresponent de reconeixement del títol expedit de conformitat amb la normativa reguladora de la
homologació i consolidació dels títols i estudis a estrangers d’educació no universitària.
L’equivalència de les titulacions haurà de ser acreditada degudament per l’aspirant/a.
Ha de dir:
Base 3.2
c) Acreditar estar en possessió de la llicenciatura o diplomatura, o grau equivalent següents:
 Psicologia
 Pedagogia
 Psicopedagogia
 Educació Social
 Treball social
Qualsevol altra titulació relacionada amb l’àmbit de ciències socials i jurídiques o d’altres amb la realització
d’un Màster o Postgrau directament vinculat a les tasques del lloc de treball convocat.
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En cas de titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’estar acompanyades de l’ordre ministerial
corresponent de reconeixement del títol expedit de conformitat amb la normativa reguladora de la
homologació i consolidació dels títols i estudis a estrangers d’educació no universitària.
L’equivalència de les titulacions haurà de ser acreditada degudament per l’aspirant/a.
2. On diu:
Base 1
L’objecte de les presents bases és la regulació específica del procés de selecció d’un tècnic/a d’ocupació,
adscrit/a al Centre de Formació La Solana, inclòs/a al Subgrup A2 Nivell de Destí 20, amb caràcter laboral
temporal, essent la justificació de la seva cobertura per l’existència d’una plaça vacant a la plantilla de
personal per l’anualitat 2019 i per evitar l’afectació del normal funcionament del servei públic de conformitat
amb l’article 19.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018 i la
creació d’una borsa de treball per donar cobertura d’una manera àgil a necessitats concretes i prioritàries de
personal d’aquesta categoria, per excés a acumulació de tasques, per baixes laborals, per cobrir futures
contractacions o nomenaments de caràcter temporal com a tècnic/a de programes ocupacionals i altres
contingències que impedeixin donar continuïtat d’una manera adequada als serveis que es presten i als
programes que es desenvolupen al Centre de formació La Solana.
Les característiques dels lloc de treball a cobrir són les següents:
Adscripció orgànica: Àrea d’Acció Social, Treball i Família-Centre de formació La Solana.
Règim: Laboral de caràcter temporal.
Categoria: Tècnic/a d’ocupació.
Grup de classificació: A2
Complement de destí: 20
Sistema de selecció: Concurs-oposició.
Núm. de places convocades: 1
Jornada: Complerta
Horari: La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres en horari flexible segons les necessitats del
servei.
Ha de dir:
Base 1
L’objecte de les presents bases és la regulació específica del procés de selecció d’un tècnic/a d’ocupació,
adscrit/a al Centre de Formació La Solana, inclòs/a al Subgrup A2 Nivell de Destí 20, amb caràcter laboral
temporal, essent la justificació de la seva cobertura per l’existència d’una plaça vacant a la plantilla de
personal per l’anualitat 2019 i per evitar l’afectació del normal funcionament del servei públic de conformitat
amb l’article 19.Dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018 i la
creació d’una borsa de treball per donar cobertura d’una manera àgil a necessitats concretes i prioritàries de
personal d’aquesta categoria, per excés a acumulació de tasques, per baixes laborals, per cobrir futures
contractacions o nomenaments de caràcter temporal i altres contingències que impedeixin donar continuïtat
d’una manera adequada als serveis que es presten i als programes que es desenvolupen al Centre de
formació La Solana o en qualsevol altre Servei de l’Ajuntament que requereixi personal d’aquesta categoria.
Les característiques dels lloc de treball a cobrir són les següents:
Adscripció orgànica: Àrea d’Acció Social, Treball i Família-Centre de formació La Solana.
Règim: Laboral de caràcter temporal.
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Categoria: Tècnic/a d’ocupació.
Grup de classificació: A2
Complement de destí: 20
Sistema de selecció: Concurs-oposició.
Núm. de places convocades: 1
Jornada: Complerta
Horari: La jornada laboral es distribuirà de dilluns a divendres en horari flexible segons les necessitats del
servei.
Segon. Publicar aquest acord de rectificació al BOP, tot indicant que s’obre de nou el termini de presentació
de sol·licituds per participar en el procés de selecció que serà de 20 dies naturals a comptar des de
l’endemà a la data de publicació d’aquesta resolució al BOP, sens perjudici de la validesa de les sol·licituds
ja presentades anteriorment en temps i forma.
Tercer. Exposar a la web municipal el text íntegre de les bases específiques rectificades (www.tarrega.cat).
Tàrrega, juny 2019
L’alcaldessa. Rosa Mª Perelló Escoda
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