
 

 

N. Expedient 387/2019 

Assumpte CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR DE TÈCNIC/-A INFORMATIC/-A 

 
 
 

ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE 
TREBALL D’AUXILIAR TÈCNIC INFORMÀTIC DEL CONSELL COMARCAL DEL 
BAIX EBRE 

 
DATA: 29 de maig de 2019 
 
HORA: 09.00 
 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
MEMBRES DE L’ÒRGAN DE SELECCIÓ 
 
Presidenta: Sra. Rosa Maria Solé Arrufat 
 
Vocals: 
 
Sra. Cristina Lleixà Ginovart 
Sr. Emili Badia Cantarero 
 
Secretari 
 
Titular: Sr. Francesc Folqué Alcoverro 
 
 
En la data i hora esmentats a l’inici es constitueix l’òrgan de selecció del procés de 
selecció per a la contractació dels següents tècnics: 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 22 de febrer de 2019, 
va aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció de persones per a la 
constitució d’una borsa de treball d’auxiliar tècnic informàtic, que van ser publicades al 
BOPT de data 8 de març de 2019. 
 
El mateix acord disposa que es Faculta la Presidència del Consell Comarcal del Baix 
Ebre per tal que, mitjançant resolució, aprovi les característiques específiques de cada 
lloc de treball i  convoqui les proves selectives corresponents 
 
En data 2 de maig de 2019, la Presidenta va dictar la resolució d’admesos i exclosos, 
va nomenar els membres de l’òrgan de selecció  i va fixar la data de les proves. 
 
Es presenten al procés selectiu els aspirants següent: 
 

***2177** 

***3696** 

***2809** 

***0980** 



 

***2443** 

***2328** 

***2600** 

***2031** 

***2729** 

***6778** 

***2898** 

***5634** 

 

FASES DEL PROCEDIMENT 

 

1a Fase d’oposició  (15 punts) 

 
La fase de capacitats consistirà en la realització dels següents exercicis obligatoris i 
eliminatoris: 
 
a) Prova de Català. 
 
L’aspirant ha acreditat tenir el títol de català mínim per participar al procés 
 
b) Prova de Castellà. 
 
L’aspirant ha acreditat la nacionalitat  i no és necessària la realització de cap prova 
 
c) Test bàsic de coneixements (15 punts) 
 
consisteix en la realització de dos exercicis pràctics relacionats amb les funcions 
inherents al lloc de treball i amb el temari annex.  
 
El resultat ha estat: 
 

DNI PROVA TEST 
PROVA 

PRÀCTICA 

***2031** 7,50 6,50 

***2729** 3,86 3,75 

***5634** 3,81 3,75 

***0980** 4,16 2,00 NO APTE/-A 

***2177** 2,93 NO APTE/-A   

***2809** 3,13 NO APTE/-A   

***2443** 2,86 NO APTE/-A   

***2328** 3,03 NO APTE/-A   

***2600** 1,83 NO APTE/-A   

***6778** 3,26 NO APTE/-A   

***3696** NO PRESENTAT/-A   

***2898** NO PRESENTAT/-A   

 
El Tribunal realitza l’entrevista, que consisteix en contestar unes preguntes formulades 
pel Tribunal i relacionades amb les funcions i el lloc de treball a realitzar.  



 

 
La valoració de l’entrevista serà de 0 a 5 punts, i per superar-la caldrà obtenir un 2’ 
5. 
L’entrevista és de caràcter obligatori i la no assistència comporta quedar exclòs del 
procés selectiu 
 
Es formulen les següents qüestions: 
 
ENTREVISTA  
 

1. Coneixes el Consell Comarcal del Baix Ebre? Has fet algun tràmit 
administratiu al consell comarcal? 

2. Explica’ns el teu currículum 
3. Quines tasques realitzaves al teu últim treball? 
4. Has treballat mai a l’administració? En cas afirmatiu, en quina? 
5. Perquè t’interessa aquest lloc de treball? 
6. Tens algun inconvenient en fer formació? 
7. Tens disponibilitat de vehicles per poder-te desplaçar? 
8. Podries incorporar-te immediatament? 
9. T’agrada treballar en equip o prefereixes un treball més individual? 
10. Et consideres una persona amb iniciativa? 

 
 

El resultat de l’entrevista és: 
 

DNI ENTREVISTA 

***2031** 4,50 

***2729** 3,50 

***5634** 4,00 

 
D’acord amb les bases segons les quals el Tribunal de selecció, un cop superades les 
proves d’oposició, decidirà el termini de presentació de la documentació per a la 
valoració dels mèrits, el Tribunal ha decidit que aquest termini acabarà el divendres 31 
de maig de 2019 a les 23:59 h. Aquesta documentació ha de ser presentada mitjançant 
la seu electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre https://seu-e.cat/web/ccbaixebre. 

 

2a Fase de Concurs  (10 punts) 

 
La fase de concurs consistirà en la valoració dels mèrits al·legats, i degudament 
documentats per cada aspirant, segons els següents criteris de valoració: 
 
El conjunt de mèrits tindrà una puntuació de fins a 10 punts, dividits amb 5 punts els 
mèrits per haver desenvolupat tasques relatives al mateix lloc de treball o superior, i 5 
punts més per assistència a cada curs, seminari o jornada de matèries específiques 
relacionades amb el lloc de treball 
 
 
 
 
 

https://seu-e.cat/web/ccbaixebre


 

DNI 
MÈRITS 
TREBALL 

MÈRITS 
FORMACIÓ 

***2031** 5,00 0,05 

***2729** 3,00 5,00 

***5634** 5,00 0,00 

 
 

RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS 

 
El Tribunal es reuneix el dia 4 de juny de 2019 a les 10:00 per estudiar una queixa 
presentada per l’aspirant ***6778** de dues de les preguntes de la prova tipus test ( 
pregunta 2 i 4). 
 
El Tribunal un cop estudiades les al·legacions presentades, decideix anul·lar les 
preguntes 2 i 14 de la prova tipus test per un error entre la pregunta i les possibles 
respostes, fer de nou la correcció de les proves realitzades i establir  un nou sistema de 
puntuacions d’acord amb les 28 preguntes vàlides i el sistema de puntuació establert en 
les bases. El Tribunal decideix que les proves que superin el 3,75 que estableix mínim 
a les bases per ser apte/-a també que hauran de fer la correcció de la prova pràctica. 
 
Un cop tornat a avaluar la prova tipus test i la prova pràctica, queda de la següent 
manera: 
 
 

DNI PROVA TEST 
PROVA 

PRÀCTICA 

***2031** 7,50 6,50 

***2729** 5,54 3,75 

***5634** 5,81 3,75 

***0980** 5,67 2,00 NO APTE/-A 

***2177** 4,57 2,00 NO APTE/-A 

***2809** 5,00 3,50 NO APTE/-A 

***2443** 4,46  2,00 NO APTE/-A 

***2328** 5,00  2,00 NO APTE/-A 

***6778** 5,46 3,50 NO APTE/-A 

***2600** 2,71 NO APTE/A  

***3696** NO PRESENTAT/DA   

***2898** NO PRESENTAT/DA   

 
 
Un cop finalitzat el procés, el resultat final és el següent: 
 
 

DNI PROVA TEST 
PROVA 

PRÀCTICA 
ENTREVISTA 

MÈRITS 
TREBALL 

MÈRITS 
FORMACIÓ 

NOTA 
TOTAL 

ORDRE 

***2031** 7,50 6,50 4,50 5,00 0,05 23,55 1 

***2729** 5,54 3,75 3,50 3,00 5,00 20,79 2 



 

***5634** 5,81 3,75 4,00 5,00 0,00 18,56 3 

***0980** 5,67 2,00 NO APTE/-A           

***2177** 4,57 2,00 NO APTE/-A           

***2809** 5,00 3,50 NO APTE/-A           

***2443** 4,46  2,00 NO APTE/-A           

***2328** 5,00  2,00 NO APTE/-A           

***6778** 5,46 3,50 NO APTE/-A      

***2600** 2,71 NO APTE/A            

***3696** NO PRESENTAT/DA             

***2898** NO PRESENTAT/DA             

 
 
L’òrgan de selecció trasllada aquest resultat a la Presidència per tal que resolgui l’ordre 
de la borsa corresponent.  
 
Finalització del procés: 14.30 de dimarts, 4 de juny de 2019 
 
I perquè consti signen aquesta acta en format digital. 
 
 
Rosa Maria Solé Arrufat    Francesc Folqué Alcoverro 
Presidenta      Secretari 
 
 
 
 
 
 
Cristina Lleixà Ginovart    Emili Badia Cantarero 
Vocal       Vocal 
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