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Administració Local

2018-08584
Consell Comarcal del Baix Ebre

ANUNCI

De modifi cació de les bases i convocatòria per a la selecció de personal laboral temporal tècnic en gestió de 
projectes europeus

El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 28 de setembre de 2018, ha acordat:

Modifi car les bases reguladores de la selecció de personal laboral temporal de tècnic en gestió de projectes 
europeus – Project Manager del PECT EbreBiosfera- del Consell Comarcal del Baix Ebre publicades íntegrament al 
BOPT Nº 134 d’11 de juliol de 2018, i convocar novament les proves selectives del procés.

ON DIU:
Característiques de la plaça:
b) Categoria professional: A2, CD:25, CE: 623,78 € mensuals

DIRÀ:
Característiques de la plaça:
b) Categoria professional: A1 o A2, segon titulació de l’aspirant contractat
Retribució mensual bruta A1 any 2018: 1.208,97 €
Retribució mensual bruta A2 any 2018: 1.131,08 €

Tercera. Requisit
Els/les aspirants, per poder ser admesos/es a la present convocatòria, hauran de reunir els requisits generals i 
específi cs que s’assenyalen a continuació i els hauran d’acreditar, documentalment de forma sufi cientment fefaent:

Se suprimeix:

g) Tenir experiència mínima d’un any en gestió de projectes europeus.

Quarta. Procediment de selecció (fases)
...

4.1 Valoració de mèrits. Barem de currículums
...

b) Experiència professional vinculada al lloc de treball a ocupar, màxim de 4 punts:
....

Se suprimeix:
Atès que un dels requisits d’accés és acreditar 1 any d’experiència en gestió de projectes europeu, en la puntuació 
total es descomptarà el còmput d’un any 

Sisena. Presentació de sol·licituds:

ON DIU:

Els/les interessats/des hauran de presentar el model de sol·licitud que s’adjunta a aquest anunci, acompanyat de la 
documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin al currículum. El termini de presentació de sol·licituds serà de 
20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació al DOGC o al BOP.

DIRÀ:

Els/les interessats/des hauran de presentar el model de sol·licitud que s’adjunta a aquest anunci, acompanyat de la 
documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin al currículum. El termini de presentació de sol·licituds serà de 
10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació al BOPT.
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La qual cosa es fa pública per a coneixement general.

Tortosa, 4 d’octubre de 2018
La presidenta, Sandra Zaragoza Vallés
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