Expedient : 209/2020
Anunci de rectificació de la convocatòria i les bases del procés de
selecció i provisió, d’una plaça de Secretaria-Intervenció del servei
d’assistència tècnica municipal.
Publicada en el BOPL del dia 3 d’agost de 2020 i en el DOGC del dia 5
d’agost de 2020, l’aprovació de 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 22 de setembre de
2020, ha acordat esmenar les bases i a la convocatòria en el sentit de
rectificar la Base tercera, punt 3.6) i ampliar la titulació sol·licitada, on
diu :

“3.6. Estar en possessió, o en condicions d’obtenir en el moment en
que finalitzi el termini de presentació d’instàncies, de la titulació
universitària exigida per a l’ingrés en els Cossos i escales classificats
en el subgrup A1, d’acord amb el que preveu el text refós de la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre i l’Ordre APU/450/2008, de 31 de
gener :
Llicenciat en Dret , Llicenciat en Ciències Polítiques i de la
Administració, Llicenciat en Sociologia, Llicenciat en Administració i
Direcció d’Empreses, Llicenciat en Economia, Llicenciat en Ciències
Actuarials i Financeres o el títol de Grau corresponent.
Els aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger hauran
d’acreditar que estan en possessió de la corresponent homologació
del títol. Aquest requisit no serà d’aplicació als aspirants que
haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualificació
professional, en l’àmbit de les professions regulades, a l’empara de
las disposicions de Dret de la Unió Europea”.
Ha de dir :
“3.6. Estar en possessió o en condicions d’obtenir en el moment en
que finalitzi el termini de presentació d’instàncies de la titulació de
Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o Grau, segons allò previst a la Llei
de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Text Refós aprovat per Reial
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per a l’ingrés en els
cossos i escales classificats en el Subgrup de Funció A1. Els
aspirants amb titulacions obtingudes en l’estranger hauran

1

d’acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació
o de la credencial que acrediti, en el seu cas, l’homologació”.
Aquesta esmena 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.
Tremp, Pallars Jussà 22 de setembre de 2020.
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