
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P158/2018

El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 29 de juny de 2019, va 
aprovar  les  bases  reguladores  per  a  la  contractació  d’un/a  tècnic/a  en  gestió  de 
projectes europeus - Project Manager del PECT EbreBiosfera- del Consell Comarcal del 
Baix  Ebre,  en  règim  laboral  temporal,  i  convocar  les  proves  selectives  del  procés, 
d’acord amb les bases aprovades. La convocatòria i les bases es van  publicar en el 
BOPT núm. 134 de data 11 de juliol de 2018.

Un cop avaluades totes les sol·licituds es va comprovar que cap d’elles compleix el 
requisit establert a la base tercera de tenir experiència mínima d’un any en gestió de 
projectes  europeus,  per  la  qual  cosa,  el  Ple  del  Consell,  en  sessió  de  data  28  de 
setembre  de  2018,  va  acordar  modificar  les  bases,  excloent  el  requisit   de  tenir 
experiència mínima d’un any en gestió de projectes europeu, i convocar novament les 
proves selectives del procés. Així, per tant, el fet de disposar d’un any d’experiència en 
gestió de projectes europeus passa a considerar-se un mèrit i no un requisit.

En el BOPT núm. 198 de data 16 d’octubre de 2018, es publica la modificació de les 
bases acordada pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre. 

Dins el  corresponent  termini  es presenten  12 sol·licituds per  participar en el  procés 
selectiu.

D’acord  amb el  que preveu  les  bases  reguladores,  aquesta  Presidenta  ha disposat 
designar el Tribunal qualificador amb la composició següent: 

Presidenta: 
Rosa Maria Solé Arrufat
Secretària del Consell Comarcal del Baix Ebre

Vocals:
- Maria Teresa Barberà Martí, interventora del Consell Comarcal
-  Verònica  Llorca  Sanz,  Tècnic  d’Administració  General  del  Consorci  de 
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 
- Un tècnic de la Diputació de Tarragona

Secretari:
Francesc  Folqué  Alcoverro,  funcionari  de  l’àrea  de  Governació  del  Consell 
Comarcal del Baix Ebre

La  base  4.2  de  les  reguladores  del  procediment  de  selecció  disposa:  “El  Tribunal, 
mantindrà una entrevista amb els aspirants, que hagin superat la puntuació mínima de 3 
punts en la fase anterior (4.1) per tal de valorar la idoneïtat de l’aspirant a les condicions 
específiques  del  lloc  de  treball.  La  puntuació  màxima  que  es  podrà  atorgar  per  a 
aquesta prova és de 4 punts”

Segons  informe  d’avaluació  de  currículums  realitzat  pel  Tribunal  nomenat,  amb 
l’assistència del gerent  comarcal, cap dels aspirants ha superat la puntuació mínima 
necessària per tal de passar a la fase d’entrevista del procediment selectiu.



Vist tot l’exposat, RESOLC:

Primer.  Declarar admesos els següents aspirants per participar en el procés selectiu 
d’un/a  tècnic/a  en  gestió  de  projectes  europeus  -  Project  Manager  del  PECT 
EbreBiosfera- del Consell Comarcal del Baix Ebre, en règim laboral temporal. 

..625922Y

..921282F

..723299R – Pendent d’acreditar documentalment els coneixements de llengua catalana

..820993Z

..770954V

..942406Y

..835248M

..642670X

..293677D

..603679B

..773874E

..605104X

Segon. Declarar que, segons ha informat el Tribunal,  cap dels aspirants ha superat la 
puntuació mínima necessària per tal de passar a la fase d’entrevista del procediment 
selectiu. La puntuació obtinguda ha estat la següent:

ASPIRANT Formació
Universit.
Addicional

Cursos
Especialit.

Angles Informàti. Experiencia
Laboral
Administ.
Proj. Europ.

Experiencia
Laboral
Empreses
Entitats

Experiencia
Treball
Internacional.

TOTAL

..625922Y 0,25 0,50 0,25 1,00 2,00

..921282F 0,75 0,50 1,25

..723299R – 0,75 1,00 1,75

..820993Z 0,75 0,75

..770954V 1,00 1,00

..942406Y 0,75 0,50 0,25 1,50

..835248M 0,75 0,75

..642670X 0,50 0,75 1,25

..293677D 0,75 0,75

..603679B 0,75 0,75

..773874E 0,75 0,50 0,25 1,00 1,50

..605104X 0,75 1,00 1,00 2,75

Tercer. Atesa la urgent necessitat de procedir a la contractació d’aquest tècnic, vista la 
necessitat de la seva incorporació immediata, disposo que entre els aspirants admesos 
a aquest procediment es dugui a terme una entrevista personal per tal de valorar la 
idoneïtat  dels  aspirants  a  les  condicions  específiques  del  lloc  de  treball,  essent  la 
puntuació de 4 punts  la màxima que es podrà atorgar per a aquesta prova. 

La puntuació de l’entrevista no se sumarà a la puntuació obtinguda en la fase de mèrits,  
ja que cap dels aspirants ha assolit la puntuació mínima establerta a les bases.



Addicionalment,  se  sol·licita  als aspirants que aportin  tots els  documents,  en format 
original, que acreditin els mèrits al·legats en els currículums presentats juntament amb 
la seva sol·licitud, especialment en relació a experiències professionals i coneixements.

Quart. Disposar la següent data de realització de les entrevistes personals

DATA: dimarts, 20 de novembre de 2018

LLOC: Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre

..625922Y 09.00

..921282F 09.15

..723299R – 09.30

..820993Z 09.45

..770954V 10.00

..942406Y 10.15

..835248M 10.30

..642670X 10.45

..293677D 11.00

..603679B 12.00

..773874E 12.30

..605104X 12.45

Quart. Notificar aquesta resolució als aspirants.

Tortosa, 14 de novembre  de 2018

La Presidenta
SANDRA ZARAGOZA VALLES

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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