N. Expedient 819 / 2022

RESOLUCIÓ
per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva de persones admeses i
excloses en el procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball de
d’empleats públics Tècnic/a d’Habitatge – funcionari interí o 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 29 de juliol de
2022, va aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la formació d’una
borsa de treball de de Tècnic/a d’Habitatge.
En data 17 d’agost de 2022 es publica el text íntegre de les bases al Butlletí Oficial de la
Província, en data 25 d’agost de 2022 es publica un extracte al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler físic i electrònic de la Corporació
Dins el termini establert de 20 dies hàbils des de l’endemà de la publicació al DOGC,
s’han presentat les sol·licituds de participació en el procés selectiu i per Resolució
d’aquesta presidència P 153 / 2022 es resol la llista d’admesos i exclosos
provisionalment i es notificada individualment a les persones aspirants. Finalitzat el
termini per presentar les reclamacions oportunes s’ha de procedir a resoldre la llista
definitivament.
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PRIMER.- Entitat convocant

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

TERCER.- Llista definitiva de persones admeses i excloses
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, 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

***8146**

ARIÑO CENTELLES, SANDRA

SI

***0963**

BEL MARTORELL, NÚRIA

SI
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Resolució de Presidència núm. P 165 / 2022

SI

***2533**

CURTO BERENGUER, JORDI

SI

***2644**

FERRÉ BERNUZ, JORDI

SI

***7914**

GIL ROCA, JAVIER

SI

***2864**

GIMÉNEZ MARTÍN, RAQUEL

SI

***3512**

LÓPEZ DAUFÍ, INMACULADA

SI

***2793**

MILLAN HOMEDES, SERGIO

SI

Admesos/es amb requeriment

***3925**

EXEMPCIÓ DE
REALITZAR LA PROVA
DE LLENGUA
CATALANA

COGNOMS, NOM

CID ROBLEDO, MIREIA (1)

SI

(1) Cal emplenar la sol·licitud d’acord amb el model normalitzat, d’acord amb el que
disposen les bases reguladores del procés selectiu, degudament signat. Aquest es pot
descarregar a la pàgina web del Consell Comarcal del Baix Ebre www.baixebre.cat a
l’apartat Borsa de treball.

Exclosos/es
DNI/NIF/NIE
NÚMERO ALEATORI
***0888**

COGNOMS, NOM

MOTIU D’EXCLUSIÓ

S’acredita una titulació que no té caràcter
CHAVARRIA LÓPEZ, NEUS oficial d’acord amb l’establert a la Llei
Orgànica d’Universitats

QUART.- Composició del tribunal qualificador de les proves
El tribunal qualificador es constituirà el Dimecres, 26 d’octubre 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.
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DNI/NIF/NIE
NÚMERO ALEATORI
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CID APARICIO, MARIAN

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

***7900**

SUPLENTS
Sra. Maria Cinta Lluís Ferré – tècnica de Tresoreria i Recursos Humans del Consell
Comarcal del Baix Ebre.
Vocals
Sra. Carmen López Canalda – Tècnica designada per l’Escola d’Administració Pública
de Catalunya
Sra. Alícia Accensi i Solé – Tècnica d’Habitatge del Consell Comarcal del Montsià

Sr. Diego Ramírez Macias – Tècnic designat per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya
Secretària:
TITULAR
Sra. Eva Iglesias Mauri
SUPLENT
Sra. Maria Teresa Salvadó Antó
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
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:
FASE OPOSICIÓ
Primer exercici.- Coneixements de llengua catalana:
Aquesta prova no es realitzarà ja que totes les persones aspirants han acreditat
documentalment estar en possessió del certificat de coneixements de nivell de
suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat C – Coneixements de nivell de
suficiència de català) de la Junta Permanent de o alguna de les titulacions equivalents.
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SUPLENTS
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Sra. Rosa Carme Alegria Monfort – Tècnica de Joventut del Consell Comarcal del Baix
Ebre

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

Sr. Josep Ramon Prades Carceller – Tècnic de territori / protecció civil del Consell
Comarcal del Baix Ebre

Segon exercici.- Prova teòrica i pràctica
Consisteix en resoldre per escrit els següents exercicis, relacionats amb el temari de
l’Annex I:
a)
Prova teòrica: (20 punts). Consisteix en contestar per escrit, en un període
màxim de 60 minuts, un qüestionari de 40 preguntes tipus test i relacionades amb les
matèries esmentades al temari de l’Annex I.

Aquesta prova és de caràcter eliminatori, cal obtenir 10 punts per a superar-la i
continuar amb la resta de fases del procediment de selecció.
b)
Prova Pràctica (30 punts). Consisteix en l’exposició d’un supòsit o supòsits
pràctics determinats pel Tribunal relacionats amb les funcions i tasques que integren el
contingut funcional del lloc i tenir relació amb més d’un dels temes de l’annex. Es
valoraran els coneixements en la matèria, la redacció i exposició clara, de síntesi i
ordenada dels continguts. La durada màxima de la prova és de 120 minuts.
Dimecres, 26 d’octubre de 2022
10.30 hores
Consell Comarcal del Baix Ebre

Aquesta prova és de caràcter eliminatori, cal obtenir 15 punts per a superar-la i
continuar amb la resta de fases del procediment de selecció.
FASE CONCURS
Entrevista personal
DATA:
HORA:
LLOC:

Dimecres, 26 d’octubre de 2022
Seguidament a la publicació de resultats de la fase d’oposició
Consell Comarcal del Baix Ebre

L’entrevista està orientada a avaluar l’adequació de les característiques de les persones
aspirants al lloc de treball convocat. La puntuació màxima que es podrà atorgar a
aquesta fase 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, 17 d’octubre de 2022
El President,
Xavier Faura Sanmartín
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació: 9ZH9MZ6K6JCRDCW2Y62XR9H9N | Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4

DATA:
HORA:
LLOC:

Número: 2022-0327 Data: 17/10/2022

Dimecres, 26 d’octubre de 2022
9.00 hores
Consell Comarcal del Baix Ebre
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