
ADMINISTRACIÓ LOCAL

DIPUTACIONS

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

ANUNCI sobre aprovació de les bases específiques i convocatòria que han de regir el procediment de
selecció per proveir interinament tres llocs de tècnics/tècniques d'administració general A1 i creació d'una
borsa de treball.

Anunci pel qual es publiquen les bases específiques i la convocatòria que han de regir el procediment de
selecció per a proveir interinament, mitjançant concurs-oposició tres llocs de tècnics/ques d'Administració
General (A1) per al desenvolupament del programa de “suport i impuls a l' Àrea de contractació i gestió de
contractes vinculats a fons externs de la Diputació de Lleida” i creació de borsa de treball. (Convocatòria 21-
04)

Per acord de data 14 de març de 2022, la Junta de Govern de la Diputació de Lleida número 8/2022 ha aprovat
les bases específiques i la convocatòria el procediment de selecció per a proveir interinament, mitjançant
concurs-oposició,tres llocs de tècnics/ques d'Administració General (A1) per al desenvolupamentdel “Programa
de suport i impuls a l'Àrea de Contractació i gestió de contractes vinculats a fons externs de la Diputació de
Lleida” i creació de la borsa de treball.

Bases específiques del procés selectiu per al nomenament interí mitjançant concurs-oposició, de tres
tècnics/ques d'Administració General (A1) per al desenvolupament del programa de “Suport i impuls a l'àrea de
Contractació i gestió de contractes vinculats a fons externs de la Diputació de Lleida” (Convocatòria 21-04) i
creació de borsa de treball.

PRIMERA.- Objecte de les bases

L´objecte de les bases és regular la convocatòria del procés selectiu per al nomenament, d' interí per
programes, mitjançant concurs-oposició, de tres tècnics d´administració general adscrits al servei de
Contractació per al desenvolupament del programa “Suport i impuls a l´ àrea de contractació i gestió de
contractes vinculats a fons externs de la Diputació de Lleida (Convocatòria 21-04), amb el següent detall:

Escala d'Administració general

Grup de classificació: A1

Nivell de complement de destinació: 24

Complement específic: 490 punts

Sistema selectiu: concurs oposició

Al temps que, juntament, es crearà una borsa de treball per cobrir de manera interina en els supòsits de
vacants temporals, malalties, vacances o altres causes sobrevingudes, amb una vigència de dos anys.

SEGONA.- Funcions a desenvolupar

El personal tècnic/a d´administració general especialitzat en matèria de contractació administrativa i
administració electrònica, realitzarà les funcions de gestió, inspecció, control, estudi i proposta que els són
pròpies en els expedients de contractació.

Sense perjudici de l'actuació coordinada d'aquest personal tècnic, es distribuiran l'impuls i tramitació dels
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expedients de contractes d´obres, de serveis i de subministraments i la contractació privada i mixta que se´n
pugui derivar.

Les funcions específiques seran les següents:

a) Assessorar i col·laborar en la gestió d'expedients de contractació, assumint l'elaboració i manteniment de
models de documents, assessorar de formar general en quant al procediment, i col·laborar amb els serveis per
a l'elaboració de la documentació tècnica prèvia a l'inici dels expedients administratius

b) Coordinar la gestió dels procediments licitatoris, en cadascuna de les fases que se succeeixin, així com totes
les dels expedients derivats de la contractació administrativa, que es puguin plantejar amb motiu de l'execució
dels contractes, modificacions, resolució així com els recursos que es puguin interposar, entre altres.

c) Emetre instruccions, directrius i assessorar jurídicament a les direccions de les àrees i centres gestors sobre
aspectes relacionats amb la tramitació dels expedients de contractació, en col·laboració amb la Secretaria,
Vicesecretaria i Intervenció provincials.

d) Dissenyar els procediments a implementar per part del personal informàtic en el gestor d'expedients, en
coordinació amb l'Àrea de Noves Tecnologies, i col·laborar en les tasques d'implementació, desenvolupament,
actualització i avaluació de l'impacte de la seva implantació.

e) Assumir la interlocució tècnica i jurídica amb tercers contractistes o interessats en ser-ho.

f) Qualsevol altra funció pròpia de la seva categoria professional que se'ls encomani per part de la Secretaria i
Vicesecretaria provincials.

TERCERA.- Publicitat

Aquestes bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOP) i en el tauler d'anuncis de la
seu electrònica de la Diputació de Lleida. També es publicarà un anunci de la convocatòria al DOGC.

La data de publicació de la convocatòria al DOGC determina el termini de presentació d'instàncies per participar
en el procediment.

Els successius anuncis relatius a les proves que es convoquin i valoracions es publicaran al tauler d'anuncis de
la seu electrònica i a processos selectius de la Diputació de Lleida.

QUARTA.- Requisits específics de les persones aspirants

Per poder prendre part en el procés de selecció és necessari que els aspirants reuneixin els requisits següents:

A. Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats
membres de la Unió Europea o d'aquells Estats als quals, en virtut dels tractats internacionals celebrats per la
Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d´aportar el document acreditatiu del nivell B2 de
castellà (DELE, diplomes d´espanyol en llengua estrangera, el nivell és el B2) o superior. En cas que no
estiguin en possessió del document acreditatiu corresponent, hauran d'acreditar els coneixements orals i
escrits del castellà mitjançant una prova que avaluarà el Tribunal de selecció. Estaran exempts/es aquells/es
estranger/es originaris/àries de països en què el castellà és llengua oficial.

Aquestes previsions seran d´aplicació qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels
nacionals d´altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret i als seus
descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de drets, siguin menors de vint-i-un anys o
majors d´aquesta edat dependents.

B. Haver complert l'edat de 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa.

C. No patir malaltia ni tenir cap disminució física o psíquica que impedeixi el desenvolupament de les funcions
assignades a la plaça. De conformitat amb l'establert en la Llei 17/1993 de 23 de desembre, podran participar
en el procés les persones amb discapacitats en igualtat de condicions amb els demés aspirants, condicionat tot
això a l'acreditació de la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques o funcions pròpies d'aquesta plaça.

D. No haver estat separat per resolució disciplinària ferma del servei en qualsevol de les Administracions
Públiques, ni trobar-se en inhabilitació, per Sentència Judicial ferma, per exercir les funcions públiques.
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E. Estar en possessió del Títol universitari oficial de grau, de llicenciat/da universitari/ària o equivalent que
habiliti per a l'exercici de les funcions del lloc de treball corresponent, segons allò previst a l'article 76 text
refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre, per l'ingrés als cossos o escales classificats al subgrup A1.

El document acreditatiu de la titulació acadèmica exigible pot ser substituït pel document acreditatiu d'haver
abonat la taxa acreditada per a la seva expedició.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger caldrà disposar de l'homologació corresponent del Ministeri
d'Universitats o s'haurà d'aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat amb el reconeixement de la
titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria.

F. Estar en possessió del Certificat de coneixements de suficiència orals i escrits de llengua catalana, certificat
del nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística En cas que els aspirants no estiguin en possessió del
certificat acreditatiu corresponent, el Tribunal de selecció avaluarà mitjançant una prova aquests
coneixements. 

G. No trobar-se afectat per causa d'incompatibilitat establerta per la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Els requisits de participació s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de
mantenir fins a la finalització del procés de selecció o fins el moment de la contractació corresponent.

CINQUENA.- Presentació de sol·licituds

Les persones aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar la sol·licitud
corresponent, preferentment, mitjançant formulari electrònic en el termini de 15 dies naturals comptats a partir
de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds també es podran presentar en la forma que determina l'art.16.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d
´octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A la sol·licitud caldrà adjuntar còpies, que en el cas de formulari electrònic han de tenir format pdf, dels
documents preceptius per participar i dels documents acreditatius dels mèrits al·legats i que siguin susceptibles
de ser valorats en la fase de concurs.

Seran documents necessaris per participar que caldrà adjuntar amb la sol·licitud:

- NIF/document acreditatiu de la nacionalitat

- Justificant de la titulació exigida per participar en la convocatòria

- Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana exigits en la convocatòria (només en el cas que
es disposi, altrament caldrà fer la prova corresponent)

- Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua castellana exigits en la convocatòria (només en el cas
d'estrangers)

- Relació individualitzada dels mèrits. Tots els mèrits s'han d'aportar en el moment de presentar la sol·licitud o
amb anterioritat al darrer dia d'admissió de la mateixa.

La documentació aportada anirà acompanyada d'una declaració responsable d'autenticitat dels esmentats
documents i de compliment dels requisits per participar en la convocatòria.

Únicament es valoraran els mèrits obtinguts fins a la data de publicació de la resolució de la convocatòria al
BOP i sempre que s'al·leguin i s'acreditin dins el termini de presentació de sol·licituds.

Amb la formalització i presentació de la instància corresponent per prendre part en la convocatòria els/les
aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que es derivin de la
gestió i tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent. Igualment, la formalització de la
sol·licitud implica l'acceptació i coneixement del contingut d'aquestes bases.

El president del Tribunal, pot demanar, als efectes procedents, l'acreditació dels requisits necessaris quan
cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hi hagin pogut concórrer els aspirants.

Amb la formalització i presentació de les sol·licituds les persones aspirants donen el seu consentiment perquè
LA DIPUTACIÓ pugui comprovar la veracitat de les dades i mèrits que s'al·leguin.
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SISENA.- Admissió dels aspirants

Finalitzat el termini d'inscripció, en el termini màxim d'un mes el Diputat de recursos humans publicarà dictarà
una resolució, que es publicarà, en la qual declararà aprovada la relació provisional d'admesos i exclosos. En
aquesta mateixa resolució s'ha d'aprovar la llista provisional d'exempts de realitzar l'exercici de coneixement
de llengua catalana i, si s'escau, qui hagi de realitzar exercici de llengua castellana, i la composició del Tribunal
en els termes previstos a la base 8a.

Aquesta resolució s'ha de publicar al tauler d´anuncis de la seu electrònica i a processos selectius de la
Diputació de Lleida, i ha de concedir un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de la seva publicació, per
presentar esmenes i possibles reclamacions.

Si la persona exclosa no presenta al·legacions dins el termini previst, es considerarà que desisteix de la seva
sol·licitud i quedarà definitivament exclosa del procés, sense cap altre tràmit.

Les persones discapacitades seran admeses a la realització de les proves sense necessitat d'acreditar les seves
condicions físiques o sensorials, si bé, en el cas que superin el procés selectiu, en el tràmit de presentació de la
documentació hauran d'acreditar la seva capacitat per a exercir les funcions i les tasques dels llocs que es
convoquen, i prestar el servei públic corresponent.

SETENA.- Relació definitiva d'admesos i exclosos.

Si es produeixen reclamacions o al·legacions, el Diputat de recursos humans dictarà resolució, en el termini
dels quinze dies hàbils següents a la finalització del termini per a la seva presentació, estimant-les o
desestimant-les i aprovarà la relació definitiva de persones admeses i excloses de participació en el
procediment. En la mateixa resolució s´anunciarà la data, lloc i hora previstos per a la primera prova i es
publicarà al tauler d´anuncis de la seu electrònica i a l'apartat de processos selectius de la Diputació de Lleida.

VUITENA.- Tribunal de selecció

El Tribunal qualificador estarà constituït en la forma següent, havent de tenir tots els membres i els seus
corresponents suplents un titulació igual, equivalent o superior a l'exigida per a l'accés al lloc de treball de la
convocatòria, sempre de conformitat amb l'article 60 del TREBEP:

- President/a, que serà un funcionari de Diputació de Lleida,  del grup A, subgrup A1

- Un vocal, funcionari/a de Diputació de Lleida, del grup A,  subgrup A1.

- Un vocal, funcionari/a, del grup A, subgrup A1, designat/da a proposta de l'Escola d'Administració Pública de
Catalunya.

- Un funcionari/a que exercirà com a secretari/a i actuarà amb veu i sense vot.

Es nomenarà suplents de cadascun dels membres del tribunal de selecció.

El Tribunal podrà disposar de la incorporació a les seves tasques d´assessors especialistes, per a totes o
algunes de les proves, els quals es limitaran a valorar l´exercici corresponent a les seves especialitats
tècniques i actuaran amb veu i sense vot.

En la resolució en que s'aprovi la llista provisional d'admesos i exclosos s'especificarà la determinació
individualitzada de la composició del tribunal de selecció.

L'abstenció i recusació dels membres de l'òrgan de selecció s'ajustarà al que es preveu en els arts. 23 i 24 de
la Llei 40/2015, de l´1 d´octubre, de règim jurídic del sector públic.

L'òrgan de selecció actuarà amb plena autonomia funcional, garantint la legalitat del procediment i l'objectivitat
de la decisió selectiva. Així mateix, de conformitat amb l'ordenament jurídic resoldrà tots els dubtes que puguin
sorgir en l'aplicació de les presents bases, establint els criteris que s'hagin d'adoptar en tot allò que no s'hagi
previst a les bases de la convocatòria.

Els membres dels òrgans de selecció han d'observar la confidencialitat o el sigil en tot el que faci referència als
temes tractats a les reunions, sense que pugui utilitzar fora d'aquest àmbit la informació que posseeixin en
funció de la seva condició.
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NOVENA.- Procés selectiu

El procés de selecció s'iniciarà després de la publicació de la relació d'admesos i exclosos i tindrà una durada
màxima de 6 mesos, llevat que concorri una causa objectiva que ho justifiqui i que hagi estat valorada per
l'autoritat convocant, un cop escoltat l'òrgan de selecció.

El procés selectiu es regirà per la modalitat de concurs-oposició i a banda d'aquestes dues fases, s'efectuarà la
prova de coneixement de llengües en les persones que no hagin pogut acreditar que tenen els certificats
corresponents.

A.- Exercici de coneixements de català i/o castellà (castellà en el cas dels estrangers).

a) Per participar en aquesta convocatòria cal estar en possessió del certificat de coneixements de nivell de
suficiència de llengua catalana, Certificat de nivell de suficiència C1, de la Direcció General de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya o qualsevol dels reconeguts oficialment com a equivalents.

En el cas que els aspirants no estiguin en possessió del certificat acreditatiu corresponent, l'òrgan
seleccionador, amb l'assessorament de tècnics competents en la matèria, avaluarà aquests coneixements
mitjançant una prova específica de coneixements de llengua catalana. La qualificació d'aquest exercici serà
d'apte o no apte; i seran eliminats del procés els aspirants que no obtinguin la qualificació d'apte.

b) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no aportin el document oficial acreditatiu
del nivell B2 de castellà, hauran de realitzar una prova de coneixements de llengua castellana, en què l'aspirant
haurà de realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una
conversa amb membres del Tribunal. La qualificació d'aquest exercici serà d'apte o no apte; i seran eliminats
del procés les persones aspirants que no obtinguin la qualificació d'apte. Estaran exempts/es aquells/es
estranger/es originaris/àries de països en què el castellà és llengua oficial.

Restaran exempts de la realització d'aquesta prova els aspirants que hagin superat la prova de català i/o
castellà de igual nivell en altres processos selectius convocats per la Diputació de Lleida.

DESENA.- Fase d'oposició (puntuació màxima 20 punts)

Prova selectiva.

La fase d'oposició d'una prova amb dos exercicis que tindran, caràcter obligatori i eliminatori:

1. Primer exercici: Qüestionari tipus test: (puntuació màxima 8 punts)

Consistirà en respondre un qüestionari de 40 preguntes tipus test amb quatre opcions de resposta, de les quals
només una és correcta, relatives al contingut del temari que s'adjunta en l'annex 1, més 5 preguntes de
reserva. Cada resposta correcta sumarà 0,20 punts.

Aquesta prova és de caràcter eliminatori, essent la puntuació mínima per superar-la de 4 punts.

Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no seran tingudes en compte. Per a cada pregunta
amb resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d'una resposta correcta.

En cas que l'òrgan tècnic de selecció acordi l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el plantejament,
incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una de les respostes, s'inclourà, a l'efecte
del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.

El temps de realització de la prova serà d'1 hora i 30 minuts.

2. Segon exercici.- Prova pràctica.(puntuació màxima 12 punts)

Consistirà en la resolució per escrit d'un supòsit pràctic proposat pel Tribunal durant un període màxim de 2
hores, relacionat amb els temes que figuren a l'Annex 1 d'aquestes bases. Aquest exercici pot incloure
situacions de la pràctica professional, relacionades amb les funcions orientatives de la plaça convocada
descrites en la base segona de la convocatòria

Els/les aspirants podran fer ús dels textos legals en suport paper per la realització de la prova pràctica. No es
podran utilitzar publicacions de legislació comentades i/o amb jurisprudència.

L'exercici es valorarà de 0 a 12 punts. Per a la superació de la prova, l'aspirant haurà d'obtenir una puntuació
mínima de 6 punts.
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Per a la puntuació d'aquesta prova es valorarà la concreció i precisió de les respostes, la sistemàtica, la
claredat i la capacitat d'anàlisi.

L'òrgan de selecció només corregirà el segon exercici de les persones aspirants que hagin superat el primer
exercici d'aquesta prova.

La puntuació definitiva de la fase d'oposició serà el resultat de sumar totes les proves, sobre un màxim de 20
punts. La persona aspirant que no obtingui un mínim de 10 punts serà automàticament eliminada del procés
selectiu.

3-Publicitat de resultats i revisió de proves

Finalitzada la fase d'oposició es publicarà l'acord del Tribunal qualificador de les puntuacions obtingudes en la
prova selectiva. En el mateix acte, els aspirants que hagin resultat aptes d'aquesta fase d'oposició, i no restin
exempts de realitzar la prova de llengua catalana i/o castellana seran convocats per la seva realització indicant
l' hora, data i lloc de la realització de les proves.

Així mateix, s'atorgarà a les persones aspirants un termini de tres (3) dies hàbils comptadors de l'endemà
d'aquesta publicació per a sol·licitar la revisió o aclariment de la qualificació de la prova o, en el cas d'haver
estat declarat no apte, l'expressió de la nota de l'exercici. Aquestes peticions es formularan sens perjudici de la
possibilitat de la persona aspirant, si ho estima convenient, d'interposar el corresponent recurs contra la
resolució de Tribunal.

En cas que no es sol·licitin revisions ni aclariments, es procedirà sense més tràmit a la següent fase de
concurs.

El Tribunal haurà de respondre els aclariments que així ho sol·licitin en aquests termes i convocar a les
persones aspirants a l'acte presencial de revisió en el termini màxim de cinc (5) dies hàbils des de la seva
presentació. Les revisions s'hauran d'atendre, preferentment, en una sola sessió.

Un cop analitzades les al·legacions presentades a la valoració provisional de la fase d'oposició, el Tribunal
Qualificador publicarà les puntuacions definitives de la fase d'oposició.

ONZENA.- Fase de concurs (puntuació màxima 10 punts)

Consisteix en la valoració dels mèrits dels aspirants, d'acord amb el següent barem i sempre sobre la
documentació acreditativa que hauran aportat els aspirants dins el termini de presentació de les sol·licituds:

11.1. Experiència professional (màxim 7 punts)

Es valorarà l'experiència professional en el grup A1 en l'exercici de funcions, coincidents o anàlogues en
contingut professional del lloc convocat.

L'experiència en l'exercici de funcions, coincidents o anàlogues en contingut professional amb les del lloc a
proveir, s'acreditarà segons el barem detallat seguidament i tenint en compte els serveis prestats en
administració pública i en l'empresa privada.

a) Per serveis prestats a les Administracions públiques exercint funcions similars coincidents o anàlogues en
contingut professional amb les del lloc a proveir: 0,50 punts per any complert de serveis o la part proporcional
de fracció mensual que li correspongui.

S'acreditaran els serveis prestats mitjançant certificat de l'òrgan competent de l'administració pública on consti
la data d'inici i fi de la relació laboral, la vinculació, la categoria professional, i la jornada laboral i, a més,
certificat de vida laboral de la persona aspirant expedit per la seguretat social.

b) Per serveis prestats a empreses privades exercint funcions similars, coincidents o anàlogues en contingut
professional amb les del lloc a proveir: 0,25 punts per any complert de serveis o la part proporcional de fracció
mensual que li correspongui.

S'acreditaran els serveis prestats mitjançant contracte laboral o certificat emès per l'empresa que acrediti data
d'inici i fi de la relació laboral, la vinculació, la categoria professional, i la jornada laboral i, a més a més, el
certificat de vida laboral de la persona aspirant expedit per la seguretat social.

En el cas de treball com autònom/a, s'ha d'acreditar mitjançant còpia de l'alta censal de l'activitat i certificació
de cotització al règim d'autònoms, acompanyada de la documentació justificativa de la concreta activitat
realitzada i certificat de vida laboral expedit per la seguretat social.
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En cas de jornades a temps parcial, la puntuació es prorratejarà en base a aquesta dedicació.

Durant un mateix període, només es tindrà en consideració un únic mèrit acreditat d'experiència professional.

Als efectes de valoració dels serveis prestats es computarà 1 mes com a 30 dies naturals.

11.2. Titulacions. (puntuació màxima de 3 punts)

Les titulacions acadèmiques oficials es valoren en funció del coneixements requerits per ocupar el lloc i es
valoraran altres estudis en matèries afins que siguin directament relacionats a les funcions del lloc a proveir,
previstes a la base segona d'aquesta convocatòria:

- Grau o llicenciatura: 1,5 punts cadascun

- Diplomatura o equivalent: 1,25 punts cadascun

- Doctorat o Màster: 1 punt cadascun

- Postgrau: 0,5 punts cadascun

No es valoraran com a mèrits les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-
ne altres de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o mèrit, ni tampoc es valoraran les titulacions
que s'hagin acreditat com a requisit d'accés al procés selectiu.

DOTZENA. Publicació de la valoració dels mèrits.

12.1.Valoració provisional dels mèrits

El Tribunal Qualificador farà pública la proposta de valoració provisional dels mèrits de la fase de concurs i el
resultat de la prova de llengua catalana i/o castellana.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la
publicació de la valoració provisional, per presentar davant el Tribunal Qualificador les al·legacions
corresponents.

En qualsevol cas, el Tribunal Qualificador podrà sol·licitar a les persones aspirants i/o a l'òrgan competent la
informació necessària, el qual expedirà, amb aquest efecte, els certificats que correspongui.

12.2. Valoració definitiva dels mèrits i proposta de nomenament.

Un cop analitzades les al·legacions presentades a la valoració provisional dels mèrits, el Tribunal Qualificador
publicarà la valoració definitiva dels mèrits, juntament amb les puntuacions definitives de les fases d'oposició i
concurs oposició, i la proposta de nomenament corresponent que s'elevarà al President de la Diputació als
efectes del nomenament de qui hagi obtingut la qualificació més alta.

La qualificació que cada aspirant s'obtindrà per la suma de les fases de concurs i oposició, servirà per a
determinar l'ordre dels aspirants en la proposta de nomenament que formuli l'òrgan de selecció.

En els supòsits d'empat en les puntuacions obtingudes, per establir l'ordre es tindran en compte els següents
criteris que s'aniran aplicant fins aconseguir el desempat:

1. La puntuació més alta en la fase d'oposició

2. La puntuació més alta en la fase de concurs, en l'apartat d'experiència professional

3. La puntuació més en la fase de concurs en l'apartat titulacions.

En cas que tot i aplicats els criteris de desempat aquest persisteixi s'aplicarà com a criteri de desempat l'ordre
d'actuació dels aspirants per a l'any 2021, aprovat per Decret núm. 2394, de 6 d'agost de 2021

En totes les incidències no previstes en aquesta convocatòria, s'aplicaran supletòriament, la normativa de
funció pública vigent.

TRETZENA. Nomenament de funcionari interí.

13.1. D'acord amb la proposta del Tribunal, la Presidència de la corporació ha de dictar resolució nomenant
funcionari/a interí/na la persona aspirant proposada en el termini de 5 dies comptadors des de la data
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d'emissió de la proposta del Tribunal. Aquest nomenament s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província
de Lleida.

13.2. En el termini de 3 dies des de la publicació del nomenament de funcionari interí/na, la persona aspirant
ha de prendre possessió i fer el jurament o promesa, no adquirint la condició de funcionari de carrera fins a
l'esmentada data, romanent fins aquest moment en la condició de funcionari/a en pràctiques.

13.3. A les persones seleccionades en aquesta convocatòria, els serà d'aplicació la normativa vigent en matèria
d'incompatibilitats, que figura a l'article 321 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.

CATORZENA.- Presentació de documentació.

Els aspirants proposats aportaran davant la Corporació la documentació original esmentada en la base
cinquena i aquella que acrediti que compleix els requisits de participació, en un termini de 3 dies, prorrogables
per motius justificats, a partir que es faci públic el resultat en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la
Diputació de Lleida.

Aquells que, dins del termini indicat i exceptuant casos de força major, no presentin la documentació, no
podran ésser nomenats, restant anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en
què haguessin pogut incórrer per falsedat en la seva instància.

QUINZENA. Creació de la borsa de treball

El tribunal qualificador formularà una proposta ordenada de persones que hagin superat el procés, ordenats
segons la puntuació obtinguda de major a menor, que passaran a formar part de la borsa de treball per futurs
nomenaments o contractes de treball que siguin necessaris per cobrir vacants temporalment relacionades amb
tècnics d'administració general en l'àmbit de contractació.

Aquesta borsa serà aprovada per resolució del Diputat de Recursos humans. L'ordre de cadascú dels aspirants
dins de la borsa podrà ser consultada en qualsevol moment al Departament de Recursos Humans per part de
les persones aspirants.

Aquesta borsa de treball es regirà per les bases generals per a la constitució i funcionament de les borses de
treball de la Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms, aprovades per acord de la Junta de Govern
de 30 de març de 2020 (BOP núm. 105, 2 de juny de 2020).

SETZENA. Normativa aplicable

En tot allò no previst en aquestes bases s'ha d'aplicar la normativa següent:

a) Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut bàsic
de l'empleat públic.

b) Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública (articles vigents)

c) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

d) Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local.

e) Decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

f) Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

g) Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

h) Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

i) Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

j) Resta de normativa vigent i concordant que sigui d'aplicació.
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DISSETENA.- Règim d´impugnacions i al·legacions

Les relacions definitives d'admesos i exclosos, les resolucions definitives d'exclusió del procés selectiu i els
nomenaments podran ser impugnades per les persones interessades, mitjançant la interposició del recurs
contenciós-administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de 2 mesos a
comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, sens perjudici del recurs potestatiu de reposició que es
podrà interposar en el termini d'un mes des de la data de publicació o notificació de l'acte o resolució, davant
de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida.

Contra els actes definitius o de tràmits qualificats que hagi dictat l'òrgan selectiu es pot interposar recurs
d'alçada en el termini d'un mes des de la seva petició.

Contra aquestes bases es podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a partir
de la data de la seva publicació davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, sens perjudici del recurs
potestatiu de reposició, que es podrà interposar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva
publicació, davant de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida.

ANNEX 1 – TEMARI

1. La província com a entitat local. Les competències de les Diputacions Provincials. La cooperació municipal.
La coordinació en la prestació de determinats serveis per les Diputacions Provincials.

2. La Diputació de Lleida: òrgans de govern, competències i funcions.

3. Principis de l'administració electrònica de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú
de les administracions públiques.

4. L'acte administratiu: Concepte, classes i elements. La motivació dels actes administratius.

5. La notificació dels actes, especial referència a la notificació electrònica. La publicació dels actes.

6. La revisió dels actes en via administrativa (I): la revisió d'ofici de disposicions i actes nuls. La declaració de
lesivitat dels actes anul·lables.

7. La revisió dels actes en via administrativa (II): Recursos administratius: concepte i classes. El recurs
d'alçada. El recurs de reposició. El recurs extraordinari de revisió.

8. Principis generaIs deI procediment administratiu. Drets dels interessats en el procediment. Les fases deI
procediment administratiu generaI.

9. Dimensió temporaI deI procediment administratius: dies i hores hàbils. Còmput de terminis.

10. La finalització del procediment administratiu. Obligació de l'administració de resoldre. El silenci
administratiu.

11. Els contractes del sector públic: Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic.

12. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes
administratius i contractes privats.

13. Disposicions generals sobre la contractació del sector públic: racionalitat i consistència, llibertat de pactes i
contingut mínim del Contracte. perfecció i forma del contracte.

14. Règim d'invalidesa. Recurs especial en matèria de contractació.

15. Les parts en els contractes del sector públic. Els òrgans de contractació.

16. Capacitat i solvència de l'empresari. Successió en la persona del contractista.

17. Normes específiques de contractació pública en les entitats locals.

18. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. Garanties exigibles
en la contractació del sector públic.

19. Preparació dels contractes de les Administracions públiques: expedient de contractació, plec de clàusules
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administratives particulars i de prescripcions tècniques.

20. El Perfil de Contractant. Les modalitats de presentació telemàtica d'ofertes.

21. Adjudicació dels contractes de les Administracions públiques: normes generals i procediments
d'adjudicació.

22. Efectes dels contractes. Prerrogatives de l'Administració pública en els contractes administratius. Execució
dels contractes.

23. Modificació dels contractes. Suspensió i extinció dels contractes. Cessió dels contractes i subcontractació.

24. El contracte d'obres. Actuacions preparatòries del contracte d'obres. Execució del contracte d'obres.
Modificació del contracte d'obres. Compliment i resolució.

25. El contracte de concessió d'obres. Actuacions preparatòries del contracte de concessió d'obres. Efectes,
compliment i extinció de les concessions. Construcció de les obres objecte de concessió. Drets i obligacions del
concessionari i prerrogatives de l'Administració condecent. Extinció de les concessions.

26. El contracte de concessió de serveis. Actuacions preparatòries del contracte de concessió de serveis.
Efectes, compliment i extinció del contracte de concessió de serveis. Execució i modificació del contracte.
Compliment i resolució.

27. El contracte de subministrament. Execució del contracte de subministrament. Compliment i resolució.

28. El contracte de serveis. Execució dels contractes de serveis. Resolució.

29. Les formes d'activitat administrativa. El servei públic. Concepte. Les formes de gestió dels serveis públics.
La iniciativa econòmica pública i els serveis públics.

30. Activitat subvencional de les Administracions Públiques: tipus de subvencions. Procediments de concessió i
gestió de les subvencions. Base nacional de subvencions. Reintegrament de subvencions.

31. Els convenis. Regulació dels convenis: concepte, requisits de validesa i eficàcia i contingut. Extinció i
efectes.

32. La responsabilitat de Ies administracions púbiques: principis, procediment i requisits.

33. Regim jurídic del personal al servei de les Administracions Publiques. L'Estatut Basic de l'Empleat Públic. La
funció publica local: selecció i provisió de llocs; adquisició i pèrdua de la condició de funcionari.

34. Drets bàsics dels ciutadans segons la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals.

35. La Llei estatal 19/2013 i la Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern: obligacions, drets i límits d'accés a la informació pública.

36. El patrimoni dels ens locals de Catalunya: tipus de béns que integren el patrimoni. Tràfic jurídic dels béns.
Utilització i aprofitament dels béns.

37. Els pressupost dels ens locals: estructura i classificació del pressupost d'ingressos i despeses.

Lleida, 16 de març de 2022

El president

Per delegació (Decret 4069, de 24 de juliol de 2019)

En dono fe

L'oficial major
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El diputat de Recursos Humans

(22.081.013)
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