Expedient: 1292 / 2021

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 de 2022 es publica al
BOE.
En data 31 de març de 2022 aquesta presidència 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 6 d’abril de 2022, la Comissió de
valoració, en data 22 d’abril de 2022, 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 Gestió administrativa –
Intervenció, plaça vacant a la plantilla de personal funcionari del Consell Comarcal del
Baix Ebre i que és el següent:
DNI/NIF/NIE

COGNOMS, NOM

Puntuació
1r
exercici

Puntuació
2n
exercici

Puntuació
3r
exercici

Puntuació
entrevista

PUNTUACIÓ
TOTAL
OPOSICIÓ

PUNTUACIÓ
FORMACIÓ

PUNTUACIÓ
ANTIGUITAT

PUNTUACIÓ
TOTAL
CONCURS

RESULTAT
FINAL

ORDRE
PUNTUACIÓ

47936004W

BRUNET JARDÍ,
JOSEP

8,80

18,00

19,50

7,00

53,30

7,00

0,96

7,96

61,26

1

47826964M

FORTUÑO ACERO,
SALOMÉ

8,23

17,00

15,75

7,00

47,98

5,90

0,98

6,88

54,86

2

47624550Z

MOYA GASPARÍN,
JOSEP PERE

8,70

14,00

15,50

7,00

45,20

3,20

0,33

3,53

48,73

3
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RESOLUCIONS PRESIDENCIA

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: 2022-0117 Data: 22/04/2022

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P 44 / 2022

Tercer.- Un cop transcorregut el període de pràctiques, si la persona aspirant el
supera satisfactòriament serà nomenada personal funcionari. En el cas que l’aspirant
no superi el període de pràctiques, aquesta presidència nomenarà personal funcionari
en pràctiques a la persona aspirant que estigui situada en primer lloc darrera de la
persona aspirant proposada.
Quart.- L’ordre de puntuació resolt formarà una borsa de reposició per a situacions de
necessitat de substitució per a qualsevol dels permisos i/o llicències, situacions
administratives o qualsevol altra circumstància que donin lloc a reserva de lloc de
treball i que pugui gaudir la persona aspirant seleccionada.

Número: 2022-0117 Data: 22/04/2022

Denominació de la plaça segons plantilla: tècnic/a de gestió administrativa
Número plaça: 10
Adscripció: Àrea d’intervenció
Règim jurídic: funcionarial
Caràcter: de carrera
Escala: administració general
Subescala: gestió
Classe: tècnica diplomada
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
Retribució anual: segons el grup de classificació
Sistema selectiu: concurs oposició
Torn: lliure
Núm. de places convocades: 1. Oferta Pública 2022

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

Segon.- Aquesta presidència nomenarà personal funcionari 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:

Tortosa, 22 d’abril de 2022
El President,
Xavier Faura Sanmartín
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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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.

