
NOTIFICACIÓ

Us  notifiquem  que  la  Presidenta  del  Consell  Comarcal  del  Baix  Ebre,  ha  dictat  la 
resolució que seguidament i de forma literal es transcriu:

“El Consell Comarcal del Baix Ebre, en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2018, 
va acordar Convocar les proves selectives per constituir la borsa de treball per cobrir les 
places d’educador/a serveis socials d’atenció primària i serveis especialitzats de l’àrea 
d’atenció a la infància i l’adolescència que queden vacants per baixes per malaltia, per 
maternitat, vacances i altres situacions o per assumir temporalment nous serveis.  Les 
bases que regeixen aquesta convocatòria són les publicades en el BOPT núm. 202 de 
data 22 d’octubre de 2018. 

Vista la proposta que eleva a aquesta Presidència el Tribunal qualificador del procés, un 
cop realitzades les diferents proves establertes en les bases, i que s’han realitzat durant 
els dies 26 i 29 de novembre de 2018 a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre, i fent 
ús de les atribucions que disposen les bases de regulació del procés, RESOLC:

Primer.  Establir la següent  borsa  de treball  d’Educadors/es Socials, personal laboral 
temporal del Consell Comarcal del Baix Ebre:

DNI TEST PROVA TOTAL 
PART I ENTREVISTA ANTIGUITAT FORMACIÓ 

I PERFEC.
TOTAL 
PART II

RESULTAT 
FINAL

52601156H 9,35 9,00 9,18 2,00 1,370 2,60 5,97 15,15
20468193X 6,75 7,00 6,88 1,80 1,037 3,20 6,04 12,91
52604571Y 5,10 6,65 5,88 1,80 0,107 4,00 5,91 11,78
52600665X 6,75 6,00 6,38 1,20 2,090 1,25 4,54 10,92
46978718E 5,60 7,40 6,50 2,00 0,620 1,35 3,97 10,47
47822919P 5,40 7,25 6,33 1,80 0,037 0,55 2,39 8,71
47936569S 6,05 6,50 6,28 1,50 0,100 0,60 2,20 8,48

47855531Y 5,45 6,65 6,05 1,20 0,000 0,00 1,20 7,25

Segon.  Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis del Consell  Comarcal del Baix 
Ebre i a la seva pàgina web i notificar-la als aspirants del procés selectiu per al seu 
coneixement i efectes.

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, 10 de desembre de 2018

La secretària accidental,

Rosa Maria Solé Arrufat
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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