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Assumpte

CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL TÈCNIC/A DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA – RECURSOS HUMANS DEL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EBRE

Alhora es convoquen les proves selectives per tal de constituir la borsa de treball per
cobrir les places vacants temporals en la categoria de tècnic/a de gestió administrativa
a l’àrea de Recursos Humans, Grup A2, nivell 20.
En data 10 de juliol de 2020 es publica el text íntegre de les bases al Butlletí Oficial de
la Província, un extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina
web del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Després de realitzar el procés de selecció, en data 16 d’octubre de 2020 la Comissió
de valoració aixeca l’acta corresponent.
Examinat tot l’anterior, RESOLC:
Primer- Establir l’ordre de la borsa d’un lloc de treball de Tècnic/a de Gestió
administrativa – suport a l’àrea de Recursos Humans del Consell Comarcal del Baix
Ebre i que és el següent:
PUNTUACIÓ
TOTAL
OPOSICIÓ

ENTREVISTA

FORMACIÓ

ANTIGUITAT

PUNTUACIÓ
TOTAL
CONCURS

RESULTAT
FINAL

ORDRE
BORSA

16,25

38,00

8,50

1,89

10,00

20,39

58,39

1

24,50

10,25

34,75

5,75

7,10

2,34

15,19

49,94

2

47826892W

22,25

11,75

34,00

6,25

1,00

3,46

10,71

44,71

3

52607305A

15,50

10,50

26,00

3,00

4,40

0,00

7,40

33,40

4

DNI/NIF/NIE

TEST

43439873A

21,75

77835422H

PRÀCTICA

Aquestes persones que s’inclouen a la borsa, restaran a l’espera de ser cridades pel
Consell Comarcal de Baix Ebre, per ordre de puntuació, quan es produeixi la
necessitat de contractació temporal.
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El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 26 de juny de
2020, va aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció de persones
per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnic/a de gestió administrativa – suport
a l’àrea de Recursos Humans del Consell Comarcal del Baix Ebre.
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N. Expedient

Segon- La duració d’aquesta borsa serà de dos anys, tanmateix podrà ser cancel·lada
en qualsevol moment quan ja no serveixi per a l’objectiu per al qual es va constituir.
S’intentarà la comunicació fins a un màxim de tres vegades al correu electrònic que
ens hagin facilitat durant el període màxim de 48 hores.

El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:





Per a la contractació se seguirà l’ordre de puntuació, excepte en cas de
renúncia o situació excepcional de l’aspirant, prèviament informada. L’aspirant
que renunciï a una crida, per causa degudament justificada, passarà a ocupar
el lloc següent.
En cas de segona renúncia, l’aspirant passarà a ocupar l’últim lloc de la llista
d’espera.
En cas de tercera renúncia, l’aspirant causarà baixa de la llista d’espera.

També quedarà exclosa de la borsa la persona que prèviament hagi treballat en
aquesta categoria i existeixi un informe negatiu.
Tercer- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis del Consell i a la pàgina web
www.baixebre.cat i notificar-la a les persones interessades.
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S’entendrà com a renúncia la manifestació escrita de no acceptar la oferta, excepte
que la persona candidata renunciï per causa degudament justificada i així ho sol·liciti
per escrit al Consell Comarcal del Baix Ebre.

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

La persona interessada haurà de manifestar la seva acceptació o no acceptació. La
renúncia a ocupar el lloc de treball, la impossibilitat de contactar amb la persona
candidata, o la manca de manifestació en el termini atorgat habiliten al Consell
Comarcal del Baix Ebre a la crida de la següent en l’ordre.

El President,
Xavier Faura Sanmartín
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Tortosa, 16 d’octubre de 2020

