1292/2021

Assumpte

SELECCIO FUNCIONARI/ÀRIA GRUP A2 - TECNIC / A INTERVENCIO

PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 23 de desembre de
2021, va aprovar les bases que han de regir la selecció mitjançant concurs-oposició,
torn lliure, d’1 plaça de tècnic de gestió administrativa -intervenció vacant a la plantilla
de personal funcionari d’aquest Consell Comarcal i inclosa en l’oferta pública
d’ocupació per a l’exercici 2022.:
En l’apartat dels requisits d’accés, les bases aprovades preveuen
e) Titulació:
Grau en Dret, en Economia, en Gestió i Administració Pública o en Ciències Polítiques i de
l’Administració; o haver superat tres cursos complets de la Llicenciatura en Dret,
d’Econòmiques, o de la Llicenciatura en Ciències Polítiques sempre que d’acord amb el pla
d’estudis s’estableixi que la durada total de la llicenciatura és de cinc anys, de conformitat amb
la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la reforma
de la funció pública; o bé haver superat un primer cicle i haver realitzat en conjunt 180 crèdits
de la Llicenciatura en Dret, Econòmiques o de la Llicenciatura en Ciències Polítiques, sempre
que d’acord amb el pla d’estudis s’estableixi que per a l’obtenció de la llicenciatura és necessari
la realització d’un mínim de 300 crèdits, de conformitat amb la disposició addicional primera del
Real Decret 1272/2003, de 10 d’octubre; o equivalent.
En cas d’invocar un títol equivalent a l’exigit, correspon a l’aspirant la seva acreditació,
mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d’Educació.
Si es tracta d’una titulació obtinguda a l’estranger cal que aquesta estigui homologada pel
Ministeri competent.

S’han produït consultes respecte altres titulacions no incloses en aquest detall, a la
vista de les quals la secretària ha informat que, per tal de donar estricte compliment a
les disposicions de l’Estatut Bàsic de l’Empleat púbic, que només preveu el nivell de
titulació per accedir als diferents cossos i escoles de funcionari, ha recomanat eliminar
la referència a cap tipus de titulació i establir només els requisit del grau, tenint en
compte que no s’exigeix una titulació específica per poder desenvolupar les feines que
corresponen a aquesta plaça.
Per tot l’exposat, al Ple del Consell proposo que adopti els següents acords:
Primer. Modificar la base “2. Requisits per prendre part en la convocatòria” de les
bases que va aprovar el Ple del Consell en data 23.12.2021, i han de regir la selecció
mitjançant concurs-oposició, torn lliure, d’1 plaça de tècnic de gestió administrativa intervenció vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Consell Comarca, en el
següent sentit:
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N. Expedient

On diu
Grau en Dret, en Economia, en Gestió i Administració Pública o en Ciències Polítiques i de
l’Administració; o haver superat tres cursos complets de la Llicenciatura en Dret,
d’Econòmiques, o de la Llicenciatura en Ciències Polítiques sempre que d’acord amb el pla
d’estudis s’estableixi que la durada total de la llicenciatura és de cinc anys, de conformitat amb
la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la reforma
de la funció pública; o bé haver superat un primer cicle i haver realitzat en conjunt 180 crèdits
de la Llicenciatura en Dret, Econòmiques o de la Llicenciatura en Ciències Polítiques, sempre
que d’acord amb el pla d’estudis s’estableixi que per a l’obtenció de la llicenciatura és necessari
la realització d’un mínim de 300 crèdits, de conformitat amb la disposició addicional primera del
Real Decret 1272/2003, de 10 d’octubre; o equivalent.
En cas d’invocar un títol equivalent a l’exigit, correspon a l’aspirant la seva acreditació,
mitjançant norma legal o certificació expedida pel Ministeri d’Educació.
Si es tracta d’una titulació obtinguda a l’estranger cal que aquesta estigui homologada pel
Ministeri competent.

Dirà
Estar en possessió del títol universitari de diplomat o grau expedit d'acord amb la
legislació vigent, o bé títol equivalent, cas en què s'ha d'adjuntar certificat expedit per
l'organisme competent que acrediti l'equivalència.
Si es tracta d’una titulació obtinguda a l’estranger cal que aquesta estigui homologada
pel Ministeri competent.
Igualment, serà títol habilitant el certificat que acrediti els tres primers cursos d’una
Llicenciatura o el primer cicle sempre que contingui una carrega lectiva mínima de 180
crèdits.

Tercer. Publicar aquesta esmena en el BOPT i donar la màxima difusió possible per a
coneixement general.
Tortosa, 28 de gener de 2022
El president
XAVIER FAURA SANMARTIN
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