Expedient: 575 / 2022

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. Per resolució de presidència P
125 / 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 setembre de 2022, la
Comissió de valoració, aixeca l’acta corresponent i la eleva a aquesta presidència
perquè resolgui l’ordre del procés de selecció i la contractació del personal d’acord
amb el resultat final obtingut de les puntuacions totals dels/de les aspirants durant el
procés de selecció.
Vist tot l’exposat, examinada l’acta emesa per la comissió de valoració corresponent i
els documents que conformen l’expedient i 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.- Establir l’ordre del procés de selecció de Tècnic/a Informàtic/a, plaça vacant a
la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Ebre i que és el següent:

DNI/NIF/NIE

COGNOMS, NOM

PUNTUACIÓ
TEST

PUNTUACIÒ
PRÀCTICA

PUNTUACIÓ
EXPERIÈNCIA
LABORAL

PUNTUACIÓ
FORMACIÓ

PUNTUACIÓ
COMPETÈNCIES
PERSONALSENTREVISTA

RESULTAT
FINAL

ORDRE
PUNTUACIÓ

47620081F

MONLLAU
MESTRE, DAVID

11,50

14,00

0,96

2,40

7,50

36,36

1

47779889B

RODRÍGUEZ VIVAS,
JUAN DANIEL

12,00

10,00

3,51

1,64

8,75

35,90

2

Aquest ordre de puntuació resolt formarà una borsa de treball, per ordre de puntuació
respectivament obtinguda, a partir de la qual es procedirà a la provisió de les eventuals
vacants o substitucions en aquesta administració, en els seus ens instrumentals i ens
adscrits.

Número: 2022-0288 Data: 21/09/2022

Categoria: Tècnic/a mitjà/na d’Informàtica
Grup de titulació: A2
Nivell de destinació: 22
Tipus de contractació: Laboral temporal. Contracte interí fins que es cobreixi la plaça o s’ocupi
de forma reglamentària.
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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/ 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. Alhora es convoquen les proves selectives. Les característiques de la
convocatòria són:

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P 139 / 2022

Segon.- Aquesta presidència procedirà a la contractació de la persona que ha obtingut
la major puntuació, per ocupar el següent lloc de treball:

Quart.- S’estableix un període de prova de tres mesos. Si no es supera el període de
prova, aquesta Presidència formularà proposta de contractació a favor de la persona
aspirant que tingui la puntuació següent més alta, qui haurà de superar el corresponent
període de prova.
Cinquè.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis del Consell i a la pàgina web
www.baixebre.cat i notificar-la a les persones interessades.
Tortosa, 21 de setembre de 2022

Número: 2022-0288 Data: 21/09/2022

Tercer.- La persona proposada presentarà els documents acreditatius de compliment
de les condicions de capacitat i requisits exigits a la convocatòria, en el termini màxim
de 3 dies naturals, comptats a partir del següent al dia que se li comuniqui la proposta
de contractació. Si la persona proposada no pot subscriure contracte laboral dins el
termini establert, es resoldrà la contractació a favor de la persona aspirant que hagi
obtingut la puntuació següent més alta.

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

Denominació de la plaça segons plantilla: Tècnic/a informàtic
Règim jurídic: laboral
Grup de classificació: A2
Sistema selectiu: concurs-oposició
Torn: lliure
Núm. de places convocades: 1
Número plaça: 178
Adscripció: Gerència

El President,
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Xavier Faura Sanmartín

