N. Expedient 1292 / 2021

RESOLUCIÓ
per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de persones admeses i
excloses en el procés de selecció d’una plaça de Tècnic/a de Gestió
administrativa, adscrita a l’Àrea d’Intervenció del Consell Comarcal del Baix Ebre.
PRIMER.- Entitat convocant
Consell Comarcal del Baix Ebre

En data 19 de gener 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. En data 26 de gener de 2022 es
publica un extracte al DOGC i en data 25 de gener es publica al BOE.
Dins el termini establert de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la última
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i/ o al Butlletí Oficial de l’Estat,
s’han presentat les sol·licituds de participació en el procés selectiu.
TERCER.- Llista provisional de persones admeses i excloses
La llista provisional 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

***3600**

BRUNET JARDÍ, JOSEP

SI

***2492**

MAURI ARAGONÉS, JOANA

SI
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El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 23 de
desembre de 2021, va aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la
selecció mitjançant concurs-oposició, torn lliure, d’una plaça de Tècnic/a de Gestió
administrativa – intervenció vacant a la plantilla de personal funcionari del Consell
Comarcal del Baix Ebre i inclosa a l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 2022.

Número: 2022-0064 Data: 16/03/2022

SEGON.- Objecte de la convocatòria

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

Francisco Javier Faura Sanmartin (1 de 1)
President
Data Signatura: 16/03/2022
HASH: 215e121e006550d42b3b7f4470578adc

Resolució de Presidència núm. P 20 / 2022

Admesos/es amb requeriment
La sol·licitud de participació en el procés selectiu contindrà una declaració
responsable de la persona aspirant d’estar en possessió, el dia en què finalitza el
termini de presentació, de tots els requisits establerts en aquestes bases i en les
corresponents bases específiques.

COGNOMS, NOM

EXEMPCIÓ DE
REALITZAR LA PROVA
DE LLENGUA CATALANA

***3888**

ALCAIDE PANISELLO, RAFEL

SI

***6781**

CAROL I GORDÓ, JORDI

SI

***7644**

EIXARCH SANCHO, MARC

SI

***2416**

FORCADELL PAPIOL, EVA

SI

***2696**

FORTUÑO ACERO, SALOMÉ

SI

***8305**

MONFORT CALLARISA, JOAN JORDI

SI

***2455**

MOYA GASPARÍN, JOSEP PERE

SI

***2235**

RODRÍGUEZ PLA, SANDRA

SI

***7634**

TOMÀS DONADOR, NÚRIA

SI

Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies, comptats a partir de l'endemà
de la publicació en el web i al tauler d’anuncis de la corporació, per presentar les
reclamacions que creguin oportunes adreçades a esmenar els defectes que s'hagin
pogut produir en la llista provisional de persones admeses i excloses o per adjuntar la
documentació que es requereix en les bases de la convocatòria.
Igualment, les persones omeses per no figurar en la llista provisional de persones
admeses ni excloses, poden esmenar dins aquest mateix termini els defectes que hagin
motivat l'omissió en la llista de persones admeses i excloses.
En cas que no es presenti cap al·legació s'entendrà definitivament aprovada aquesta
llista provisional de persones admeses i excloses.
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DNI/NIF/NIE
NÚMERO
ALEATORI
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Les següents persones aspirants que han de presentar la declaració responsable són
les següents:

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

La persona aspirant haurà de presentar amb la sol·licitud còpia simple de la
documentació acreditativa dels requisits i la declaració responsable sobre la seva
autenticitat i el compromís d’aportar els documents originals en qualsevol moment que
sigui requerida.

QUART.- Composició de la comissió de valoració de les proves
El Tribunal es constituirà el dimecres 6 d’abril de 2022 a les 8.30 hores a la seu de
Consell Comarcal del Baix Ebre.
Determinar la composició de la comissió de valoració de les proves, que és la següent:
President/a:
TITULAR

TITULARS
Tècnic/a designat per la Diputació de Tarragona (pendent de designació)
Sra. Teresa Roca Castell – Tècnica designada per l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya
Sra. Maria Teresa Barberà Martí - Interventora acctal. del Consell Comarcal del Baix
Ebre.
Sr. Pablo Avilés Pérez - TAE Intervenció de l’Ajuntament d’Amposta
SUPLENTS
Tècnic/a designat per la Diputació de Tarragona (pendent de designació)
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Vocals

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

Sra. Rosa Maria Solé Arrufat, secretària acctal. del Consell Comarcal del Baix Ebre.

Sra. Maria Cinta Lluís Ferré, tècnica de Tresoreria i Recursos Humans del Consell
Comarcal del Baix Ebre.
Sra. Cinta Pardo Dalmau – TAE Economia de l’Ajuntament de Tortosa
Secretària:
TITULAR
Sra. Eva Iglesias Mauri
SUPLENT
Sr. Francesc Folqué Alcoverro
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Sra. Ma. Carmen Alcoverro Beltrán – Tècnica designada per l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya

Les persones membres de la Comissió de valoració 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:

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 i / o en una altra sessió.
1.- Test de coneixements
DATA:
HORA:
LLOC:

Dimecres, 6 d’abril de 2022
9.00 hores
Consell Comarcal del Baix Ebre

Consisteix en respondre un test de coneixements de la primera part del temari annex
(matèries comunes) de 30 preguntes amb tres respostes alternatives. La puntuació
màxima és de 10 punts i s’ha d’obtenir un mínim de 5 punts per superar la prova i poder
continuar en el procés selectiu.
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La fase d’oposició es divideix en cinc exercicis. De l’1 al 4 amb caràcter eliminatori i el
5è amb caràcter no eliminatori.

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

FASE OPOSICIÓ

DATA:
HORA:
LLOC:

Dimecres, 6 d’abril de 2022
11.30 hores
Consell Comarcal del Baix Ebre

Consisteix en desenvolupar per escrit, un tema de caràcter general proposat pel tribunal
que inclourà el contingut d’almenys dos temes de les parts específiques del temari i que
l’aspirant haurà d’interrelacionar entre sí. En aquest exercici es valoren la formació, la
claredat i ordre d’idees, la facilitat d’exposició escrita, l’aportació personal de l’aspirant i
la seva capacitat de síntesi.
La valoració d’aquest exercici és de 0 a 20 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 10 punts
per a superar-lo i poder continuar en el procés selectiu.
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2.- Tema de caràcter general i transversal

3.- Resolució d’un supòsit pràctic
Consisteix en la realització per escrit d’un supòsit de caràcter pràctic proposat pel
tribunal i relacionat amb les funcions, atribucions i comeses pròpies de la plaça objecte
de la convocatòria i d’acord amb el temari annex. En aquest exercici es valoren
fonamentalment la capacitat de raciocini, la sistemàtica en el plantejament i formulació
de conclusions i el coneixement i adequada aplicació dels continguts teòrics.

4.- Coneixements de llengües
Totes/tots els aspirants quedem exempts de realitzar aquest prova ja que han acreditat
documentalment estar en possessió dels certificats exigits per participar en la
convocatòria.
5.- Psicotècnic i entrevista
Consisteix en la realització d’un test psicotècnic en qual inclou preguntes que avaluen
les diferents competències relacionades amb el lloc de treball (corporatives i funcionals).
En la mesura del possible el mateix dia i, una vegada corregit el test psicotècnic, es
procedirà a efectuar una entrevista per competències. Quan pel nombre d’aspirants no
sigui possible l’entrevista es portarà a terme el dia que determini el tribunal.
Aquesta prova es puntua de 0 a 10 punts i no té caràcter eliminatori.
DATA:
LLOC:
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Dimecres, 6 d’abril de 2022
A criteri del tribunal depenent del temps de durada dels exercicis anteriors
Consell Comarcal del Baix Ebre

A determinar pel tribunal de selecció
Consell Comarcal del Baix Ebre

FASE CONCURS
Només aquelles persones aspirants que hagin superat la fase d’oposició, i quan aquesta
hagi finalitzat totalment, hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits en
la forma i termini que s’estableixi en la última publicació dels resultats de la fase
d’oposició a través de la seu electrònica i al web de la corporació.
SISÈ.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del
Baix Ebre i a la pàgina web http://www.baixebre.cat
Tortosa, 16 de març de 2022
El President,
Xavier Faura Sanmartín
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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DATA:
HORA:
LLOC:

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

La valoració d’aquest exercici és de 0 a 20 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 10 punts
per a superar-lo i poder continuar en el procés selectiu.

