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ANUNCI
De modificació de les bases reguladores del procés de provisió de la plaça AG-A203-F de Tècnic de Gabinet del Negociat d’Administració General
EXP. X2022000151
Ateses les bases del procediment selectiu, aprovades per Decret d’aquesta Alcaldia per
Decret d’Alcaldia 2022DECR000181 de data 11.02.2022., per a la provisió del lloc de
treball anomenat AG-A2-03-F de l’Ajuntament de Tremp, corresponent un/a tècnic/a de
gabinet, publicades al BOPL núm. 34 de 18.02.2022
Atès que a les esmentades bases es va preveure la composició del tribunal qualificador,
en el qual hi constava la presencia d’un vocal proposat per la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya., la qual va informar que no podia
proposar cap membre per actuar en aquest tribunal.

AJUNTAMENT DE TREMP
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.ajuntamentdetremp.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

Atès que l’art. 72 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que els tribunals han
d’estar compostos per un mínim de tres titulars i tres suplents, així com que la modificació
de la base 6 de les bases reguladores del procés no afecta cap aspirant ni al
desenvolupament del procés.
Atès que, amb l’objectiu de facilitar la continuïtat del procés selectiu, s’ha aprovat per
Decret d’Alcaldia núm. 2022DECR000473, de data 26.04.2022, la modificació de la base
6 que s’estipula a continuació.
1- A la Base Sisena, en quant a la composició del tribunal, on diu:
“El tribunal qualificador estarà integrat pel president/a i un mínim de quatre vocals, i els
membres suplents respectius, que han de ser designats conjuntament amb els titulars:
a) El president serà un funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional titular de plaça a la corporació, designat per l’Alcaldia.
b) Un vocal serà un funcionari de la mateixa o d’una altra corporació, en funció de la
disponibilitat, de categoria igual o superior, designat per l’Alcaldia.
c) Un vocal serà un funcionari d’una altra corporació, de categoria igual o superior,
designat per l’Alcaldia.
d) Un vocal un funcionari serà designat per la Direcció General d’Administració Local
de la Generalitat de Catalunya.
e) Un vocal serà un funcionari designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.”
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Ha de dir:
“El tribunal qualificador estarà integrat pel president/a i un mínim de dos vocals, i els
membres suplents respectius, que han de ser designats conjuntament amb els titulars:
a) El president serà un funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional titular de plaça a la corporació, designat per l’Alcaldia.
b) Un vocal serà un funcionari d’una altra corporació, de categoria igual o superior,
designat per l’Alcaldia.
c) Un vocal serà un funcionari proposat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Actuarà en qualitat de secretari/a un dels vocals designats.”
Tremp, 26 d’abril de 2022

AJUNTAMENT DE TREMP
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.ajuntamentdetremp.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

Ma Pilar Cases Lopetegui
Alcaldessa
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