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CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

Correcció errades bases 9 i 10 concurs oposició tècnic joventut exp. 757

D’acord amb les bases específiques reguladores del procés de selecció per cobrir amb caràcter interí el lloc
de Tècnic/a la Joventut publicades al BOPLL núm. 72, de 13 d’abril i al DOGC núm. 8651 de 21 d’abril, per
decret de presidència núm. 340/2022, s’ha resolt:

Primer. Rectificar la base 9. Estructura de les proves selectives. Fase d’oposició, en els termes següents:

On hi diu:
9.9. Primer exercici: Consistirà en contestar per escrit un qüestionari de 25 preguntes tipus test (més 3
preguntes  de  reserva),  que  seran  proposades  pel  Tribunal  i  relacionades  amb  el  programa  de  la
convocatòria (Annex II).

9.10. Segon exercici: Consistirà en desenvolupar 1 cas pràctic, a triar entre dos, que plantejarà el Tribunal
immediatament abans del començament de fer-se l’exercici, relacionat amb el programa de la convocatòria
(Annex II). La durada de la prova serà de dues hores.

La puntuació màxima assolible en aquesta fase és de 42,5 punts.

Hi ha de dir:
9.9. Primer exercici: Consistirà en contestar per escrit un qüestionari de 25 preguntes tipus test (més 3
preguntes  de  reserva),  que  seran  proposades  pel  Tribunal  i  relacionades  amb  el  programa  de  la
convocatòria (Annex II). Part genèrica.

9.10. Segon exercici: Consistirà en desenvolupar 1 cas pràctic, a triar entre dos, que plantejarà el Tribunal
immediatament abans del començament de fer-se l’exercici, relacionat amb el programa de la convocatòria
(Annex II). Temari específic. La durada de la prova serà de dues hores.

La puntuació màxima assolible en aquesta fase és de 50 punts.

Segon. Rectificar la base 10. Qualificació de les proves, en els termes següents:

On hi diu:
Els  dos  primers  exercicis  seran  eliminatoris  tindran  la  qualificació  de  0  a  45  punts  cadascun,  essent
eliminats els aspirants que puntuïn menys de 20 punts.

Hi ha de dir:
Els dos primers exercicis seran eliminatoris i tindran la qualificació respectivament de:

El primer de 0 a 25 punts

El segon de 0 a 50 punts

Essent eliminats els aspirants que en la seva globalitat no puntuïn 37,5 punts.

Tercer. La present esmena no suposarà la paralització del procediment.
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Quart. Publicar aquest decret al tauler electrònic comarcal i BOP de la Província.

Cinquè. Donar  compte d’aquest  decret  al  Ple en la propera sessió ordinària que es celebri  per  al  seu
coneixement.

Lleida, 26 de maig de 2022
El president, David Masot Florensa
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