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Assumpte

PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ CREACIÓ D’UNA
BORSA DE TREBALL DE CONDUCTOR/A DEL SERVEI DE
TRANSPORT ADAPTAT DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EBRE, DESEMBRE 2019

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P 186/2019
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 25 d’octubre
de 2019, va aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció de persones
per a la constitució d’una borsa de treball per a Conductor/a del servei de transport
adaptat del Consell Comarcal.
Alhora es convoquen les proves selectives per tal de constituir la borsa de treball per
cobrir les places que queden vacants per vacances, incapacitats transitòries, per
assumir nous serveis i altres que donen lloc a la necessitat de cobrir aquests llocs de
treball.
En data 8 de novembre de 2019 es publica el text íntegre de les bases al Butlletí
Oficial de la Província i un extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
en el tauler físic i electrònic de la Corporació. Dins el termini establert de quinze dies
naturals, s’han presentat les sol·licituds de participació en el procés selectiu.
En data 17 de desembre de 2019, es porta a terme el procés de selecció i la
Comissió de valoració aixeca l’acta corresponent i emet la seva proposta de
classificació, a la vista de la qual, RESOLC:
Primer. Establir l’ordre de la borsa d’un lloc de treball de conductor/a del servei de
transport adaptat del Consell Comarcal del Baix Ebre, d’acord amb la proposta de la
Comissió de valoració:
DNI/NIF/NIE

FASE OPOSICIÓ

FASE CONCURS

PUNTUACIÓ FINAL

ORDRE

52602881H

8,73

7,20

15,93

1

47621114M

7,38

3,74

11,12

2

52607340S

7,05

1,86

8,91

3

47476048T

6,62

1,68

8,30

4

17151517A

7,13

0,20

7,33

5

Aquests candidats que s’inclouen a la borsa, restaran a l’espera de ser cridats pel
Consell Comarcal, per ordre de puntuació, quan es produeixi la necessitat de
contractació temporal. 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.
Segon. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis electrònic del Consell
Comarcal del Baix Ebre i en la seva pàgina web.
Tortosa, 18 de desembre de 2019
El President,
Xavier Faura Sanmartín
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