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Assumpte

CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE
TÈCNIC/A
PROSPECTOR/A PER AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

Per tal de donar continuïtat als programes i garantir els principis generals de l’accés al
treball públic, s’ha avaluat la possibilitat de modificar la plantilla de personal, incloure
en aquesta els perfils professionals necessaris per atendre tots els programes
d’ocupació que ja estan pressupostats a l’exercici 2020 i procedir a la selecció dels
personal, pel sistema de borsa de treball, atenent a la tasca que ha de dur a terme i no
al programa específic.
En data 20 de desembre de 2019 el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar
les bases reguladores per a la convocatòria de selecció de persones per a la creació
d’una borsa de treball de tècnic/a prospector/a a l’àrea d’Activació Econòmica i
Ocupació.
Alhora es convoquen les proves selectives per tal de constituir la borsa de treball per
cobrir aquestes places referenciades als diferents programes d’ocupació del Servei
d’Ocupació de Catalunya i gestionats pel Consell Comarcal del Baix Ebre.
En data 7 de gener de 2020 es publica el text íntegre de les bases al Butlletí Oficial de
la Província i en data 17 de gener de 2020 un extracte al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
En les dates 20 i 26 de febrer de 2020, es porta a terme el procés de selecció i la
Comissió de valoració aixeca l’acta corresponent.
Examinat tot l’anterior, RESOLC:
Primer- Establir l’ordre de la borsa de treball de Tècnic/a prospector/a del Consell
Comarcal del Baix Ebre i que és el següent:

DNI/NIF/NIE

COGNOMS, NOM

MÈRITS

PUNTUACIÓ
FASE
OPOSICIÓ

PUNTUACIÓ
ENTREVISTA
FORMACIÓ

ANTIGUITAT

PUNTUACIÓ
TOTAL
MÈRITS

PUNTUACIÓ
FASE
CONCURS

RESULTAT
FINAL

ORDRE
BORSA

***2745**

CASANOVA PIÑOL,
ANA ISABEL

8,48

5

0,00

5,00

5,00

10,00

18,48

1

***2678**

QUERALT
MORESO, MARIA
CINTA

8,28

4,50

0,00

5,00

5,00

9,50

17,78

2

***2719**

CABRERA
BERTOMEU, EVA

8,88

4

0,00

2,66

2,66

6,66

15,54

3

Codi Validació: 4QPMYTSF56AG6CCDYEWRGGERZ | Verificació: https://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 2

La implementació dels diferents programes d’ocupació sol·licitats pel Consell Comarcal
del Baix Ebre fa recomanable disposar del personal adequat per poder gestionar-los,
amb la qualitat i continuïtat necessaris des del punt de vista del propi programa.
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N. Expedient

Les 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 temporal.
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.

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 renuncií 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.
Tercer- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis electrònic del Consell i a la
pàgina web www.baixebre.cat
Tortosa, 2 de març de 2020
El President,
Xavier Faura Sanmartín
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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S’entendrà com a renúncia la manifestació escrita de no acceptar la oferta, excepte
que la persona que hagi estat cridada renuncií per causa degudament justificada i així
ho sol·liciti per escrit al Consell Comarcal del Baix Ebre.
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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 l’aspirant, o la
manca de manifestació en el termini atorgat habiliten al Consell Comarcal del Baix
Ebre a la crida del/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.

