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Assumpte

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE
TREBALL DE TÈCNIC/A DINAMITZADOR/A DE PROJECTES
OCUPACIONALS I DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EBRE

El Ple del Consell, en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 20 de desembre de
2019, va aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció de persones
per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnic/a dinamitzador/a de projectes
ocupacionals i de desenvolupament local i convocar les proves selectives per tal de
cobrir vacants temporals en la categoria de tècnic/a dinamitzador/a de projectes
ocupacionals i de desenvolupament local a l’Àrea d’Activació Econòmica i Ocupació
del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Per raó d’aquest acord, la convocatòria i les bases que regien aquesta convocatòria
van ser les aprovades en la sessió plenària de data 20 de desembre de 2019 i
publicades en el BOPT de data 7 de gener de 2020 i al DOGC de data 17 de gener de
2020.
La convocatòria específica d’aquest lloc de treball ha estat publicada a la pàgina web
del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Després de realitzar el procés de selecció en data 23 i 28 d’octubre de 2020, la
Comissió de valoració 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.
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RESOLUCIONS PRESIDENCIA

Examinat tot l’anterior, RESOLC:
Primer- Establir l’ordre de la borsa d’un lloc de treball de Tècnic/a dinamitzador/a de
projectes ocupacionals i de desenvolupament local del Consell Comarcal del Baix Ebre
i que és el següent:
DNI/NIF/NIE

PUNTUACIÓ
TEST

PUNTUACIÒ
PRÀCTICA

PUNTUACIÓ
TOTAL
OPOSICIÓ

PUNTUACIÓ
ENTREVISTA

PUNTUACIÓ
FORMACIÓ

PUNTUACIÓ
ANTIGUITAT

PUNTUACIÓ
TOTAL
CONCURS

RESULTAT
FINAL

ORDRE
PUNTUACIÓ

47622252Q

8,05

9,00

17,05

5,00

4,15

5,00

14,15

31,20

1

47779181Q

8,20

6,75

14,95

5,00

4,95

5,00

14,95

29,90

2

47822658T

8,85

6,75

15,60

5,00

1,55

2,50

9,05

24,65

3

47856440H

5,05

7,25

12,30

4,50

2,10

4,67

11,27

23,57

4
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N. Expedient

Aquestes persones que s’inclouen a la borsa, restaran a l’espera de ser cridades pel
Consell Comarcal de Baix Ebre, per ordre de puntuació, quan es produeixi la
necessitat de contractació.
Segon- 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.

S’entendrà com a renúncia la manifestació escrita de no acceptar la oferta, excepte
que la persona candidata renunciï per causa degudament justificada i així ho sol·liciti
per escrit al Consell Comarcal del Baix Ebre.
El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:





Per a la contractació se seguirà l’ordre de puntuació, excepte en cas de
renúncia o situació excepcional de l’aspirant, prèviament informada. L’aspirant
que renunciï a una crida, per causa degudament justificada, passarà a ocupar
el lloc següent.
En cas de segona renúncia, l’aspirant passarà a ocupar l’últim lloc de la llista
d’espera.
En cas de tercera renúncia, l’aspirant causarà baixa de la llista d’espera.

També quedarà exclosa de la borsa la persona que prèviament hagi treballat en
aquesta categoria i existeixi un informe negatiu.
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La persona interessada haurà de manifestar la seva acceptació o no acceptació. La
renúncia a ocupar el lloc de treball, la impossibilitat de contactar amb la persona
candidata, o la manca de manifestació en el termini atorgat habiliten al Consell
Comarcal del Baix Ebre a la crida de la següent en l’ordre.

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

S’intentarà la comunicació fins a un màxim de tres vegades al correu electrònic que
ens hagin facilitat durant el període màxim de 48 hores.

Tortosa, 2 de novembre de 2020
El President,
Xavier Faura Sanmartín
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Tercer- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis del Consell i a la pàgina web
www.baixebre.cat i notificar-la a les persones interessades.

