
N. Expedient 1822/2018

Assumpte SELECCIO I PROVISIO PROJECT MANAGGER PECT

DESTINATARIS: ASPIRANTS PROCÉS SELECTIU

NOTIFICACIO 

Us notifiquem que en data d’avui la Presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre ha 
dictat la resolució que seguidament i de forma literal es transcriu:

“En data data 13 de novembre de 2018 es constitueix l’òrgan de selecció del procés 
de selecció per tal de procedir a l’avaluació dels mèrits aportats ples aspirants.  La 
convocatòria i les bases es van  publicar en el BOPT núm. 134 de data 11 de juliol de 
2018. 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 va presentar 12 sol·licituds per participar en el procés selectiu.

El resultat de la valoració de mèrits va ser:

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 2,50

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

Un cop realitzada l’avaluació de la documentació, aquest Tribunal, amb l’assistència 
del  gerent  comarcal,  va  considerar  cap  dels  aspirants  havia  superat  la  puntuació 
mínima necessària per tal de passar a la fase d’entrevista del procediment selectiu.

Atès que les bases reguladores del procés, disposen que el tribunal queda facultat per 
resoldre  qualsevol  dubte  que es plantegi  des  del  moment  de la  seva  constitució  i 
prendre els acords necessaris per el bon funcionament del procediment, en tot allò que 
no estigui previst en les bases, per unanimitat dels presents, i amb l’assessorament de 
la gerència, atesa la urgent necessitat de procedir a la contractació d’aquest tècnic, 
vista  la  necessitat  de  la  seva  incorporació  immediata,  es  proposà  a  aquesta 
Presidència que disposés que entre els aspirants admesos a aquest procediment es 



dugui a terme una entrevista personal per tal de valorar la idoneïtat a les condicions 
específiques del lloc de treball,  essent  la puntuació de 4 punts  la màxima que es 
podrà atorgar per a aquesta prova. 

En data 20 de novembre de 2018. Es procedeix a realitzar la corresponent entrevista.

ASPIRANT NÚMERO D’ASPIRANT HORA ENTREVISTA
..625922Y 1 09.00
..921282F 2 09.15
..723299R – 3 09.30
..820993Z 4 09.45
..770954V 5 10.00
..942406Y 6 10.15
..835248M 7 10.30
..642670X 8 10.45
..293677D 9 11.00
..603679B 10 12.00
..773874E 11 – NO ES PRESENTA 12.30
..605104X 12 – NO ES PRESENTA 12.45

La Presidenta del Tribunal s’absenta en la valoració de l’aspirant número 6
El gerent del Consell s’absenta en la valoració de l’aspirant núm. 10
El resultat de la valoració del Tribunal ha estat:

PREGUNTA VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Saps què és un PECT 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5

Qui coordinarà l'execució del 
PECT de la Reserva de la 
Biosfera de les Terres de 
l'Ebre
Què és un consell comarcal

0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,25 0,5 0,5

Quin és l’objectiu del PECT 
EbreBiosfera i quines són les 
entitats sòcies

0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,0 0,0 0,5 0,25 0,5 0,5

Quin són els projectes que 
integren el PECT 
EbreBiosfera
Saps que és el FEDER?

0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,25 0,5 0,5

Tens coneixements sobre 
contractació administrativa del 
sector públic
Quina és la normativa que 
regula la gestió econòmica 
dels ens locals

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,25 0,0 0,5 0,5

Tens coneixements sobre 
plataformes de gestió 
d’expedients i/o control de 
subvencions

0,5 0,0 0,0 0,25 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,50 0,5

Una de les tasques a 
desenvolupar és “Animar, 
coordinar i executar el Pla de 
Comunicació del projecte.” 
Quins coneixements o 
experiència en matèria de 
comunicació disposeu

0,5 0,25 0,0 0,25 0,0 0,0 0,0 0,5 0,25 0,25 0,5

De la vostra formació i 
experiència què podeu aportar 
a aquest lloc de treball

0,5 0,25 0,25 0,5 0,0 0,0 0,0 0,50 0,25 0,25 0,5

TOTAL 2,00 1,25 3,25 1,50 2,75 1,00 3,75 1,75 3,50 4,00



Conseqüentment, el tribunal emet el següent ordre de puntuació:

ORDRE ASPIRANT NÚMERO 
D’ASPIRANT

PUNTUACIO

1 ..603679B 10 4,00

2 ..835248M 7 3,75

3 ..293677D 9 3,50

4 ..723299R 3 3,25

5 ..770954V 5 2,75

6 ..625922Y 1 2,00

7 ..642670X 8 1,75

8 ..820993Z 4 1,50

9 ..921282F 2 1,25

10 ..942406Y 6 1,00

A la vista de la puntuació obtinguda, i de la proposta del Tribunal de contractació de 
l’aspirant situat en primer lloc, RESOLC:

Primer  .  Contractar l’aspirant amb el Número d’Identificació ..603679B per ocupar el 
lloc de treball de tècnic/a en gestió de projectes europeus -Project Manager del PECT 
EbreBiosfera- en règim laboral temporal amb una jornada del 50 % de jornada, de 
dilluns a divendres, amb les següents característiques:

a) Lloc de treball: tècnic

b) Categoria professional:  A1 - Retribució mensual bruta A1 any 2018: 1.208,97 €

c) Tipus de contracte: temporal 

d) Règim de contractació: laboral temporal

e) Relació laboral: Obra i servei,  vinculat al PECT EbreBiosfera

f) Durada : El venciment del contracte serà la finalització de l’obra i servei. Atès que el  
projecte a desenvolupar està subvencionat amb fons europeus, el venciment serà la 
finalització de l’operació

Segon.  Que el  gerent  del Consell  formalitzi  el  contracte de treball  amb la persona 
designada pel lloc de treball en el termini de quinze dies. Mentre no quedin formalitzats 
els contractes, l’aspirant no tindrà dret a retribucions de cap tipus.

Tercer. S’estableix un període de prova de dos mesos, al termini del qual i superat 
satisfactòriament  per  l’aspirant,  aquest  adquirirà  la  condició  de  personal  laboral 
temporal.

Quart. Serà aplicable a la persona proposada el règim d’incompatibilitats del sector 
públic, en compliment del qual en el moment de la contractació, haurà d’aportar una 



declaració d’activitats  i  si  s’escau sol·licitar  en aquest  document  la  compatibilitat  o 
exercir l’opció que preveu l’article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar recurs 
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el 
termini  de  dos  mesos  a  comptar  des  del  dia  següent  de  la  seva  notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició davant 
del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia de la 
seva notificació. 

Tortosa, 28 de novembre de 2018

La secretària accidental
ROSA MARIA SOLE ARRUFAT

Aquesta contractació laboral es troba finançada pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 
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