Expedient: 705 / 2022

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P 144 / 2022

Dins el termini establert de 20 dies hàbils des de l’endemà de la publicació al BOPT,
s’han presentat les sol·licituds de participació en el procés selectiu i per Resolució
d’aquesta presidència P 134 / 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 22 de setembre de 2022, el Tribunal
de qualificació, 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 de Transició energètica i
que és el següent:

Número: 2022-0305 Data: 30/09/2022

En data 13 de juliol 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.

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 30 de juny de
2022, va aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la formació
d’una borsa de treball de tècnic/a de transició energètica. Alhora es convoquen les
proves selectives.
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78087647W

TOLOSA GIRIBET,
GEMMA

5,00

24,00

29,00

4,75

2,45

0,00

7,20

36,20

1

53066839C

VILTRÓ GASCÓN,
PATRÍCIA

6,00

22,50

28,50

3,50

0,25

0,00

3,75

32,25

2

40936464Y

REQUES BLANC,
CINTA

2,50

12,50

15,00

3,00

0,00

0,00

3,00

18,00

3

Segon.- Aquesta presidència nomenarà personal funcionari interí en pràctiques durant
un període de sis mesos a la persona aspirant que ha assolit el primer lloc del procés
selectiu per ocupar la plaça següent:
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DNI/NIF/NIE

Quart.- 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 i qualsevol altre tipus de contingència temporal
que es produeixi en la mateixa escala i subescala i perfil professional, per rigorós ordre
de puntuació obtinguda i d’acord amb el que disposa l’Art. 10 del Reial Decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’empleat públic.
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.

Número: 2022-0305 Data: 30/09/2022

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 treball. Si la persona proposada no pot prendre possessió dins el termini establert,
es resoldrà a favor de la persona aspirant que hagi obtingut la puntuació següent més
alta.

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

Denominació: Tècnic/a de transició energètica
Adscripció: Àrea Territori – Obres Públiques – protecció civil
Règim jurídic: funcionarial
Caràcter: interí per programes
Escala: administració especial
Subescala: tècnica
Grup de classificació: grup A, subgrup A2, segons la classificació professional del
personal funcionari de carrera que efectua l’article 76 i la disposició transitòria tercera.2 del
RDL 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic
Sistema selectiu: concurs oposició

Tortosa, 28 de setembre de 2022

Xavier Faura Sanmartín
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Codi Validació: 5E4MJEYL3XQLTMCMTW6MEGMPT | Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

El President,

