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[decret]
DECRET 20220001000856 09/03/2022
El BOP de 24 de febrer de 2022 va publicar les Bases reguladores del procés
de selecció d’un/a tècnic/a especialista informàtic.
S’ha detectat un error material en la base 7.7 que regula la fase de l’oposició,
en base al qual error hi ha una discordança en el total de punts de la primera
prova, prova teòric pràctica.
D’acord amb les competències que m’atorga la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
RESOLC:
Primer. Rectificar la base 7.7 de les Bases reguladores del procés de selecció
d’un/a tècnic/a especialista informàtic, que quedarà amb el següent redactat:
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“7.7. Fase d’oposició
a) Primera prova. Prova teòric pràctica. (70 punts) El primer exercici serà de
caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà en la resolució per escrit d’una o
diverses proves teòric pràctiques relacionades amb les funcions del lloc de
treball i amb el temari de l’Annex 1 de les bases.
La durada d’aquesta prova serà determinada pel tribunal qualificador.
Es puntuarà fins a un màxim de 70 punts. Les persones aspirants que no
aconsegueixin un mínim de 35 punts quedaran excloses del procés selectiu.
Es valoraran favorablement, entre altres aspectes a considerar pel tribunal, la
correcció en les respostes, la profunditat en el coneixement de la matèria, la
sistemàtica, la claredat i la capacitat d’anàlisi.
b) Segona prova. Prova de coneixements del nivell de suficiència del
català C1. Serà de caràcter obligatori i eliminatori, consistirà en l’avaluació de
coneixements del nivell de Català C1.
Queden exempts de realitzar aquesta prova els/les aspirants que acreditin
documentalment, dins del termini de presentació de sol·licituds que tenen el
nivell exigit a la base 3 o superior. Igualment queden exempts de realitzar la
prova els qui aportin fotocòpia de la documentació acreditativa d’alguna de les
situacions exposades en el Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació
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del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i
de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
Aquesta prova tindrà un resultat d'exercici apte/a o no apte/a, quedant
exclosos/es del procés selectiu les que obtinguin un no apte/a.
c) Tercer exercici. Prova de coneixements de castellà. Serà obligatòria
només per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. El
resultat serà d’apte/a o no apte/a i n’estaran exempts/es les persones aspirants
que hagin acreditat que han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a
l’Estat espanyol; o bé que estan en possessió del Diploma de nivell C2
d’espanyol que estableix el Reial Decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o que han
superat totes les proves adreçades a la seva obtenció, o els qui disposin del
Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials
d’idiomes. Quedaran exclosos/es del procés selectiu el/les aspirants que
obtinguin un no apte/a.”
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Segon. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, a l’e tauler i web municipal.
Document signat electrònicament

