N. Expedient 752 / 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 Treballador/a familiar del
Consell Comarcal del Baix Ebre.
PRIMER.- Entitat convocant
Consell Comarcal del Baix Ebre

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, s’han presentat les sol·licituds de
participació en el procés selectiu i per Resolució d’aquesta presidència P 167 / 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.
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

***2718**

BARBERÀ SABATÉ, ROSA MONTSERRAT

NO

***0774**

MARTORELL MARTORELL, SARA

NO

***3171**

MELICH CUGAT, NÚRIA

NO

***0816**

MULET CASANOVA, MARIA CRISTINA

NO

***9541**

PLAZA GUIJARRO, YOLANDA

SI
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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 Treballador/a familiar.
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SEGON.- Objecte de la convocatòria

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

Francisco Javier Faura Sanmartin (1 de 1)
President
Data Signatura: 03/11/2022
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Resolució de Presidència núm. P 178 / 2022

***5243**

RAMIREZ CACERES, GABRIELA LISSETH

SI

***2917**

TARGA CURTO, MAYTE

SI

Admesos/es amb requeriment
EXEMPCIÓ DE
REALITZAR LA PROVA DE
LLENGUA CATALANA
NO

(1) Cal aportar còpia del DNI tal com disposa a les bases reguladores del procés selectiu
(2) Cal aportar el CV tal com disposa a les bases reguladores del procés selectiu.
La documentació s’haurà d’aportar en la data de realització de la primera prova.
Exclosos/es
DNI/NIF/NIE
NÚMERO
ALEATORI
***0501**

COGNOMS, NOM

MOTIU D’EXCLUSIÓ

LLIBEROS MARTORELL,
MARIA ISABEL

Sol·licitud presentada fora de termini

***8141**

ALGUERÓ CABALLERO,
NOELIA

***3600**

MERIN MARTIN, LLORENÇ
RAMON

***2698**

PANISELLO RIUS, CRISTINA

No atendre el requeriment en el termini establert.
Cal acreditar experiència laboral, d’haver treballat
des d’abans del 31 de desembre de 2017, com a
auxiliar d’atenció a persones en situació de
dependència. Tal com disposa el punt 3 de les
bases a l’apartat e)Titulació – Títol de Tècnic/a en
integració social. Si no s’acredita, restarà
exclòs/osa del procés de selecció
No atendre el requeriment en el termini establert.
Cal acreditar experiència laboral, d’haver treballat
des d’abans del 31 de desembre de 2017, com a
auxiliar d’atenció a persones en situació de
dependència. Tal com disposa el punt 3 de les
bases a l’apartat e)Titulació – Títol de Tècnic/a en
integració social. Si no s’acredita, restarà
exclòs/osa del procés de selecció
No atendre el requeriment en el termini establert.
Cal acreditar experiència laboral, d’haver treballat
des d’abans del 31 de desembre de 2017, com a
auxiliar d’atenció a persones en situació de
dependència. Tal com disposa el punt 3 de les
bases a l’apartat e)Titulació – Títol de Tècnic/a en
integració social. Si no s’acredita, restarà
exclòs/osa del procés de selecció

QUART.- Composició del tribunal qualificador de les proves
El tribunal qualificador es constituirà el Dijous, 10 de novembre 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:
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CUBELLS ROIGÉ, JÚLIA (1) (2)
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***2505**

COGNOMS, NOM

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

DNI/NIF/NIE
NÚMERO ALEATORI

Presidenta:
Sra. Rosa Maria Solé Arrufat – Secretària acctal. del Consell Comarcal del Baix Ebre.
SUPLENTS
Sra. Maria Cinta Lluís Ferré – Tècnica de Tresoreria i Recursos Humans del Consell Comarcal del
Baix Ebre.
Vocals
Sra. Diana Navarro Vidal – Tècnica designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Sra. Concepción Zafra Fernández – Treballadora Social dels Serveis Socials Bàsics del Consell
Comarcal del Baix Ebre
SUPLENTS
Sra. Lilianna Albacar Puyo – Tècnica designada per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya
Sra. Maria Cinta Salaet Badia – Treballadora Social dels Serveis Socials Bàsics del Consell
Comarcal del Baix Ebre
Sra. Rosa Vallés Fabra – Psicòloga de l’EAIA del Consell Comarcal del Baix Ebre
Sra. Elena Carot Giner – Treballadora Social dels Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal
del Baix Ebre
Secretària:

Número: 2022-0362 Data: 03/11/2022

Sra. Immaculada Sol Tucho – Tècnica del Consell Comarcal del Baix Ebre

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

Sr. Josep Andreu Miralles Guerrero – Coordinador de Serveis Socials del Consell Comarcal del
Montsià

TITULAR

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:
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Sra. Eva Iglesias Mauri

FASE OPOSICIÓ

Primer exercici.- Coneixements de llengua catalana:
DATA:
LLOC:

A determinar
Consell Comarcal del Baix Ebre

COGNOMS, NOM

***2718**

BARBERÀ SABATÉ, ROSA MONTSERRAT

***2505**

CUBELLS ROIGÉ, JÚLIA

***0774**

MARTORELL MARTORELL, SARA

***3171**

MELICH CUGAT, NÚRIA

***0816**

MULET CASANOVA, MARIA CRISTINA

***2698**

PANISELLO RIUS, CRISTINA

Aquesta prova es qualificarà d’APTE o NO APTE
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DNI/NIF/NIE
NÚMERO
ALEATORI

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

Determinar que les persones aspirants que han de realitzar la prova de coneixements de llengua
catalana de la convocatòria per no haver acreditat documentalment i/o correctament el requisit
d’estar en possessió del nivell de català exigit són les següents:

Segon exercici.- Prova psicotècnica i de coneixements de les funcions del lloc de treball.

a)
Primera part. Consisteix en la realització d’una prova psicotècnica. L’objectiu d’aquesta
és determinar la capacitat dels aspirants per resoldre problemes laborals a partir d’elements com
la capacitat de resolució de problemes, la comprensió verbal, el raonament abstracte, mecànic i
lògic, la coordinació espaial, el treball en equip, la capacitat per aprendre les tasques, així com
les actituds personals com la cooperació, tolerància, perseverança, estabilitat i intel·ligència
emocional.
DATA:
HORA:
LLOC:

Dijous, 10 de novembre de 2022
9.00 hores
Consell Comarcal del Baix Ebre

Aquest exercici es qualificarà d’APTE o NO APTE
b)
Segona part. Aquesta part consisteix en una prova de coneixements de les funcions del
lloc de treball i es divideix en dues parts:
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Aquesta prova es divideix en dues parts:

1) Tipus test. Consisteix en la realització d’un tipus test de 20 preguntes amb tres
respostes alternatives i relacionat amb les funcions del lloc de treball. La valoració
d’aquest exercici és de 0 a 10 punts i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts per a
superar-lo.

2) Exercici pràctic. Consisteix en la realització d’un exercici pràctic relacionat amb les
funcions, atribucions i comeses pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria.
En aquest exercici es valoren les habilitats i destreses de les persones aspirants en
tasques pròpies del lloc de treball. La valoració d’aquest exercici és de 0 a 10 punts i
s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts per a superar-lo.
DATA:
HORA:
LLOC:

Dijous, 10 de novembre de 2022
11.00 hores
Consell Comarcal del Baix Ebre

El resultat final de la prova de coneixements de les funcions del lloc de treball serà la suma dels
dos exercicis.
FASE CONCURS
Entrevista personal
DATA:
LLOC:

A determinar per part del tribunal
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.
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Dijous, 10 de novembre de 2022
10.00 hores
Consell Comarcal del Baix Ebre

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

DATA:
HORA:
LLOC:

SISÈ.- Les persones aspirants que formen part de la borsa de treball de treballadors/ores del
Consell Comarcal del Baix Ebre, com a conseqüència de la convocatòria de data 10/08/2020,
BOPT número 8202, s’integraran en aquesta borsa de treball, sempre que no hagin esgotat la
tercera renúncia prevista a l’apartat 10.3, sempre i quan compleixin els requisits segona la
regulació vigent de la qualificació professionals del personal auxiliar d’atenció a es persones en
situació de dependència. En aquest cas se’ls eximirà de realitzar el procés de selecció,
mantenint-los la puntuació obtinguda. Voluntàriament podran aportar mèrits no al·legats en les
convocatòries mencionades, que els seran computats, si s’escau, per incrementar la puntuació
anterior.
SETÈ.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Baix Ebre i a la
pàgina web http://www.baixebre.cat
Tortosa, 3 de novembre de 2022
El President,
Xavier Faura Sanmartín
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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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.

