Expedient : 209/2020
Anunci de la segona modificació de la convocatòria i les bases
del procés de selecció i provisió, d’una plaça de SecretariaIntervenció del servei d’assistència tècnica municipal.
Publicada en el BOPL del dia 25 de setembre de 2020 i en el DOGC
del dia 29 de setembre de 2020, l’aprovació de primera modificació
la convocatòria i les bases reguladores el procés de selecció i provisió
com a funcionari interí, A1, d’una plaça de Secretaria-Intervenció del
servei d’assistència tècnica municipal del Consell Comarcal del Pallars
Jussà, mitjançant el sistema selectiu de concurs de mèrits i la
constitució d’una borsa de treball.
El President
del Consell Comarcal per Decret de data 10 de
novembre de 2020, ha acordat la segona modificació de les bases i
la convocatòria en el sentit de :
PRIMER : Rectificar el punt 1 de la Base cinquena , on diu :
“ 5.1. El Tribunal qualificador serà col·legiat, tendirà a la paritat
entre home i dona i estarà integrat pels membres següents:
President/a:
Un/a
funcionari/ària
designat/da
per
la
Direcció
General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, i un/a suplent.
Dos Vocals:
Un/a funcionari/ària designat/da per l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya, i un/a suplent.
Un/a funcionari/ària, i el seu suplent, designats pel Col·legi de
Secretaris, Interventors i Tresorers de Lleida.
Secretari/ària:
Actuarà amb aquesta condició el/la Secretari/ària de la Corporació “.
Ha de dir :
“ 5.1. El Tribunal qualificador serà col·legiat, tendirà a la paritat
entre home i dona i estarà integrat pels membres següents:
President/a:
Un/a
funcionari/ària
designat/da
per
la
Direcció
General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, i un/a suplent.
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Dos Vocals:
Un/a funcionari/ària designat/da per l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya, i un/a suplent.
Un/a funcionari/ària, i el seu suplent, designats pel Col·legi de
Secretaris, Interventors i Tresorers de Lleida o un funcionari/ària i el
seu suplent , amb habilitació de caràcter nacional del servei de SAT
del Consell Comarcal , designats pel President del Consell.
Secretari/ària:
Actuarà amb aquesta condició el/la Secretari/ària de la Corporació “.
SEGON : Afegir a la base setena el punt 7.4 amb el text següent :
“ 7.4 Prova pràctica opcional
Finalitzada la valoració dels mèrits i l’entrevista, el tribunal
qualificador realitzarà una prova pràctica si es donés un empat.
Aquesta prova, no eliminatòria, es valorarà fins una puntuació
màxima de 5 punts i versarà sobre les matèries següents : redacció
de
propostes
d’acord
,
contractació
d’obres,
serveis
i
subministraments , redacció de convenis, subvencions, hisendes
locals, pressupostos, comptabilitat pública local, facturació electrònica
i tresoreria.
Els aspirants hi seran convocats mitjançant publicació a l’e-tauler del
Consell Comarcal, en la que es fixarà la data i hora de realització. La
prova s’efectuarà en crida única i les persones candidates hauran
d’acreditar-se mitjançant el DNI. La no assistència serà motiu
d’exclusió del procés de selecció ”.
Aquesta segona modificació s’exposa al públic mitjançant aquest
anunci.
Així mateix ha aprovar establir un nou termini de presentació de
sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des del dia següent a la
publicació d’aquest anunci, ja sigui al BOPL o al DOGC.
Les sol·licituds ja registrades per aquest procés selectiu abans
d’aquesta rectificació es tindran per presentades.
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Tremp, Pallars Jussà 11 de novembre de 2020.

Josep Maria Mullol
President
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