N. Expedient 575 / 2022

RESOLUCIÓ
per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de persones admeses i
excloses en el procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de
Tècnic/a informàtic – contracte laboral d’interinatge – del Consell Comarcal del
Baix Ebre.

Consell Comarcal del Baix Ebre
SEGON.- Objecte de la convocatòria
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 27 de maig de
2022, va aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la formació d’una
borsa de treball de tècnic/a informàtic/a laboral amb contracte interí, o altres modalitats
temporals, destinada a cobrir vacants, substitucions o situacions puntuals de volums de
feina en aquesta administració i en els seus ens instrumentals i ens adscrits.
En data 13 de juny de 2022 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 15 dies hàbils des de l’endemà de la publicació al BOPT,
s’han presentat les sol·licituds de participació en el procés selectiu.
TERCER.- Llista provisional de persones admeses i excloses
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PRIMER.- Entitat convocant

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

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, és la següent:
En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, es publiquen el nom i cognoms i s'afegeix quatre
xifres numèriques del document nacional d'identitat, número d'identitat estranger,
passaport o document equivalent.
Admesos/es
DNI/NIF/NIE
NÚMERO
ALEATORI

COGNOMS, NOM

EXEMPCIÓ DE REALITZAR LA
PROVA DE LLENGUA
CATALANA

***8025**

FERRÉ FORNÓS, JESÚS

SI

***2008**

MONLLAU MESTRE, DAVID

SI

***7988**

RODRÍGUEZ VIVAS, JUAN DANIEL

SI
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Resolució de Presidència núm. P 113 / 2022

Exclosos/es

BO CASANOVA, JUAN RAMON

MOTIU DE L’EXCLUSIÓ
No acreditar la titulació exigida a les bases
de la convocatòria – Títol universitari o grau
Enginyeria Tècnica en Informàtica o
Telecomunicacions

Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies, comptats a partir de
l'endemà de la publicació en el web i al tauler d’anuncis de la corporació, per presentar
les reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s'hagin
pogut produir en la llista provisional de persones admeses i excloses o per adjuntar la
documentació que es requereix en les bases de la convocatòria.
En cas que no es presenti cap al·legació s'entendrà definitivament aprovada aquesta
llista provisional de persones admeses i excloses.
QUART.- Composició del tribunal qualificador de les proves
El tribunal qualificador es constituirà el Dijous, 15 de setembre de 2022 a les 8.30
hores a la seu de Consell Comarcal del Baix Ebre.
Determinar la composició del tribunal qualificador de les proves, que és la següent:
Presidenta:
Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària acctal. del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Vocals
Sr./a. Tècnic/a designat per la Diputació de Tarragona – pendent de designació
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***2946**

COGNOMS, NOM

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

DNI/NIF/NIE
NÚMERO
ALEATORI

Sr. Manel Loras Franquet – Director Tècnic de l’Ajuntament de Tortosa
Sr. Jordi Ferré Aznar – Cap de l’Àrea de Serveis informàtics del Consell Comarcal de la
Terra Alta
Secretària:
TITULAR
Sra. Eva Iglesias Mauri
Els membres suplents resten pendents de designació.
Les persones membres del tribunal qualificador es poden abstenir i els/les aspirants
poden recusar-les, en el termini de deu dies, quan hi concorrin les circumstàncies que
preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic. En el cas que per raó d'abstenció, de recusació o d'impossibilitat justificada
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Sr. Sàndal Campàs Homs – Tècnic designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya

d'assistència alguna de les persones membres titulars no hi pugui assistir, ho ha de
comunicar a qui sigui el seu suplent per garantir-ne la presència.
CINQUÈ.- Determinar les següents dates i horari per la realització de les proves per part
dels aspirants:
1.- Prova de coneixements de llengua catalana:
Aquesta prova no es realitza ja que tots les persones aspirants al procés de selecció
han acreditat documentalment i/o correctament el requisit d’estar en possessió del nivell
de català exigit (C1).

Consisteix en la realització d’un test i un exercici pràctic adreçats a valorar les capacitats
professionals de les persones aspirants. Tant el test com l’exercici pràctic realitzats
seran valorats e 0 a 20 punts.
3.- Avaluació de mèrits
El Tribunal qualificador valorarà els mèrits aportats per les persones aspirants.
La valoració de l’experiència laboral tindrà una puntuació màxima de 20 punts. I la
valoració de la formació acreditada tindrà una puntuació màxima de 10 punts.
4.- Valoració de les competències professionals
Les persones aspirants que hagin superat les dos primeres proves (test i pràctica),
seran ordenades de major a menor puntuació en funció de la qualificació obtinguda.
Aquesta prova consisteix en l’avaluació, mitjançant la realització d’una entrevista
individualitzada, de les competències professionals considerades pròpies de la categoria
objecte de la convocatòria. Aquesta prova es qualificarà fins a 10 punts. La puntuació
mínima per a superar-la és de 5 punts.
Si durant el transcurs de les proves, el Tribunal qualificador creu convenient i per tal de
possibilitar la màxima agilitat en la selecció, els exercicis es poden realitzar
simultàniament i es pot realitzar més d’una prova en una mateixa sessió i/o realitzar-se
les proves individualment i finalitzar-les al dia següent en una altra sessió.
SISÈ.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Baix Ebre
i a la pàgina web http://www.baixebre.cat
Tortosa, 21 de juliol de 2022
El President,
Xavier Faura Sanmartín
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Dijous, 15 de setembre de 2022
9.00 hores
Consell Comarcal del Baix Ebre
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DATA:
HORA:
LLOC:

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

2.- Test i exercici pràctic d’avaluació de competències

