Expedient: 754 / 2022

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,
es presenten les sol·licituds de participació en el procés selectiu i per Resolució
d’aquesta presidència P 164 / 2022 es resol la llista d’admesos i exclosos
provisionalment i és notificada individualment a les persones aspirants. Finalitzat el
termini per presentar les reclamacions oportunes, per Resolució de Presidència P 173
/ 2022, es resol la llista definitiva de persones admeses i excloses en el procés de
selecció i es notifica individualment als/a les aspirants.
Després de realitzar el procés de selecció en data 15 de novembre de 2022, el
Tribunal qualificador, en data 22 de novembre de 2022 aixeca l’acta corresponent i la
eleva a aquesta presidència perquè resolgui l’ordre de la borsa d’acord amb el resultat
final obtingut de les puntuacions totals de les persones aspirants durant el procés de
selecció.
Examinat tot l’anterior, RESOLC:

Número: 2022-0390 Data: 23/11/2022

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 personal laboral d’Acompanyant de transport adaptat del Consell
Comarcal del Baix Ebre.

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

Primer- Establir l’ordre de la borsa d’un lloc de treball d’Acompanyant de transport
adaptat en règim d’interinatge o laborals amb contracte interí o altres modalitats,
destinada a cobrir vacants, substitucions o situacions puntuals de volums de feina al
Consell Comarcal del Baix Ebre:
LLOC: ACOMPANYANT DE TRANSPORT ADAPTAT
GRUP: AP
NIVELL: 14

DNI/NIF/NIE

COGNOMS, NOM

PSICOTÈCNIC

ENTREVISTA

FORMACIÓ

ANTIGUITAT

RESULTAT
FINAL

ORDRE
PUNTUACIÓ

***2407**

PEREZ FABRA, MARIA
INMACULADA

22,00

3,00

5,00

10,00

40,00

1

**6285***

GALEOTE VIDAL, ISABEL
MARIA

19,00

3,00

5,00

4,90

31,90

2

***0816**

MULET CASANOVA, MARIA
CRISTINA

15,00

5,00

5,00

2,50

27,50

3

**2024***

ÁVILA NÚÑEZ, ANTONIO

15,00

4,00

5,00

0,00

24,00

4
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Francisco Javier Faura Sanmartin (1 de 1)
President
Data Signatura: 23/11/2022
HASH: bdfebbd0c4940b90501790da7c17d362

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P 197 / 2022

Les persones candidates incloses a la borsa restaran a l’espera de ser cridades pel
Consell Comarcal del Baix Ebre, per ordre de puntuació, quan es produeixi la
necessitat de contractació temporal.

Tortosa, 23 de novembre de 2022
El President,
Xavier Faura Sanmartín
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número: 2022-0390 Data: 23/11/2022

Quart- 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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Tercer- La duració d’aquesta borsa tindrà vigència durant els exercicis pressupostaris
2022 i 2023, tanmateix podrà ser prorrogada per resolució de la presidència per
causes d’interès públic. Exhaurida la seva vigència, els aspirants inclosos decauran en
tots els seus drets derivats de la superació del procés de selecció.

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

Segon- La dinàmica de funcionament de la borsa serà la que es preveu en les bases
generals que han de regir la creació i funcionament de borses de treball de personal
laboral no permanent o interí del Consell Comarcal del Baix Ebre, publicades al BOPT
núm. 63 de data 4 d’abril de 2016, la modificació publicada al BOPT número 95 de
data 17 de maig de 2018 o aquelles modificacions que puguin produir-se posteriorment
i durant la seva vigència.

