N. Expedient 1957 / 2019

En data 7 de febrer de 2020 es publica el text íntegre de les bases al Butlletí Oficial de
la Província i al tauler físic i electrònic de la Corporació. Dins el termini establert de
quinze dies naturals des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona, es van presentar les sol·licituds de participació en el procés selectiu.
En data 19 de juny de 2020 aquesta presidència resol la llista provisional de persones
admeses i excloses, amb indicació dels motius d'exclusió, de les que han presentat
sol·licitud per participar en el procés selectiu de l'esmentada convocatòria.
En data 8 de juliol de 2020 i finalitzat el termini atorgat per esmenar els defectes de la
llista provisional de persones admeses i excloses o per adjuntar la documentació
requerida en les bases de la convocatòria, aquesta presidència resol la llista definitiva
de persones admeses i excloses, amb indicació dels motius d'exclusió, de les que han
presentat sol·licitud per participar en el procés selectiu de l'esmentada convocatòria.
En data 22 de juliol de 2020 s’inicia el procés selectiu que comprèn una fase d’oposició i
una altra de concurs, seguides d’una entrevista personal de caràcter voluntari i no
eliminatori.
En la mateixa data la comissió de valoració emet una acta en la qual fa constar el
següent:

Número: 2020-0194 Data: 27/07/2020

El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 31 de gener de
2020, va aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció de persones per
a la creació d’una borsa de treball d’arquitecte/a tècnic/a, grup A2, al Consell Comarcal
del Baix Ebre i alhora convocar les proves selectives.

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

“Conclosa la primera prova de coneixements, el resultat obtingut per tots els aspirants
presentats ha estat NO APTE, atès el caràcter eliminatori de la prova i atès el punt 4.2. de les
bases, cal declara desert el procés de selecció iniciat en data d’avui.”

Vist tot l’exposat, fent ús de les atribucions que m’atorga el ROC i el Decret 214/1990,
de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats
locals, RESOLC:
Primer- Declara desert el procés de selecció de persones per a la creació d’una borsa
de treball d’arquitecte/a tècnic/a, grup A2, al Consell Comarcal del Baix Ebre.
Segon- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.
Tortosa, 23 de juliol de 2020
El President,
Xavier Faura Sanmartin
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