N. Expedient 1957/2019

RESOLUCIÓ
per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de persones admeses i
excloses en el procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball
d’arquitecte/a tècnic del Consell Comarcal del Baix Ebre.
PRIMER.- Entitat convocant

SEGON.- Objecte de la convocatòria
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 31 de gener de
2020, va aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció de persones per
a la creació d’una borsa de treball temporal d’una borsa de treball d’arquitecte/-a
tècnic/-a, grup A2, al Consell Comarcal del Baix Ebre.
En data 7 de febrer de 2020 es publica el text íntegre de les bases al Butlletí Oficial de
la Província i al tauler físic i electrònic de la Corporació.
Dins el termini establert de quinze dies naturals des de l’endemà de la publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, 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:
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Consell Comarcal del Baix Ebre

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

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 aleatòries del document nacional d'identitat, número d'identitat
estranger, passaport o document equivalent.
Admesos/es
COGNOMS, NOM

NÚM.
ALEATORI

EXEMPCIÓ DE REALITZAR
LA PROVA DE LLENGUA
CATALANA

ALCOVERRO MESEGUE, MARIA JOSE

***2757**

SI

BONET PLA, JOSEP JOAN

***8196**

SI

COSTEA BALAGUE, JORDI

***2525**

SI

FERRANDO TORRUBIANO, MARC

***2993**

SI

FORCADEL GARCIA, NURIA

***5562**

SI
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GARCIA DELGADO, EDUARD

***3055**

SI

GASENI COMES, JESSICA

***2878**

SI

LOPEZ DAUFI, INMACULADA

***3512**

SI

MORALES ANADON, MARIA LOURDES

***2131**

SI

PONS ESPINACH, MARC

***2299**

SI

REDO GOMEZ, GERARD

***2328**

SI

ROIG MUÑOZ, JUAN JOSE

***3335*

SI

SALGUERO BEL, MANUEL

***2684**

SI

TALARN IZQUIERDO, JORDI

***2062**

SI

TORRENTE VERGE, LAIA

***0813**

NO

Admesos/es amb requeriment
COGNOMS, NOM

NÚM.
ALEATORI

EXEMPCIÓ DE REALITZAR
LA PROVA DE LLENGUA
CATALANA

ARASA GRAU, MARC (1)

***2348**

SI

BELTRAN ESTRANY, ALEJANDRO (1)

***2191**

NO

VENTURA SANSANO, JORDI (2)

***2095**

SI

VILA BELLMUNT, NURIA (3)

***4623**

SI

(1) Cal aportar el CV de l’aspirant tal com s’indica al punt 5 de les bases reguladores del
procés selectiu
(2) Cal aportar fotocòpia del DNI/NIE de l’aspirant tal com s’indica al punt 5 de les bases
reguladores del procés selectiu
(3) Cal emplenar la sol·licitud segons el model normalitzat tal com s’indica al punt 5 de les
bases reguladores del procés selectiu

Les persones aspirants disposen d'un termini de cinc 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.
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***0550**

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

FRANCH NOCHE, JULIO RAMON

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.
QUART.- Composició de la comissió de valoració de les proves
Determinar la composició de la comissió de valoració de les proves, que és la següent:

Vocals
Titulars:
-

Oriol Forgas Jorquera – Arquitecte del Consell Comarcal del Baix Ebre
Sra. Laura Ismael Segarra – Arquitecta de l’Ajuntament de Tortosa

Secretària:
Titular: Eva Iglesias Mauri
Suplent: Francesc Folqué Alcoverro
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.
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Titular: Rosa Maria Solé Arrufat
Suplent: Maria Cinta Lluís Ferré
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President/a:

1.- Prova de coneixements de llengua catalana: Es comunicarà els propers dies.
Determinar que les persones aspirants que han de realitzar la prova de coneixements
de llengua catalana de la convocatòria per no haver acreditat documentalment el requisit
d’estar en possessió del nivell de català exigit (C1) són les següents:
COGNOMS, NOM

NÚM.
ALEATORI

EXEMPCIÓ DE REALITZAR
LA PROVA DE LLENGUA
CATALANA

BELTRAN ESTRANY, ALEJANDRO

***2191**

NO

FRANCH NOCHE, JULIO RAMON

***0550**

NO

TORRENTE VERGE, LAIA

***0813**

NO
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CINQUÈ.- Determinar les següents dates i horari per la realització de les proves per part
dels/de les aspirants:

2.- Prova de coneixements de les funcions del lloc de treball
Prova tipus test
DATA:
HORA:
LLOC:

Dimecres, 22 de juliol de 2020
9.00 hores
Consell Comarcal del Baix Ebre

Aquesta prova, eliminatòria, consisteix en la realització d’un test de 60 preguntes amb
tres respostes alternatives i relacionat amb el temari de l’Annex 1. La valoració d’aquest
exercici és de 0 a 30 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 15 punts per a superar-lo.

Aquesta prova, eliminatòria, consisteix en la realització d’un exercici pràctic relacionat
amb les funcions, atribucions i comeses pròpies del lloc de treball objecte de la
convocatòria, quedant a judici de la Comissió el seu contingut, característiques i forma
de realització. 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.
Només els/les aspirants que superin la primera part d’aquesta prova (test) podran
continuar amb la realització de la segona part (pràctic). Cas de no superar la primera
part, el resultat final serà de NO APTE/A.
El resultat final de la prova de coneixements de les funcions del lloc de treball serà la
mitjana dels dos exercicis.
3.- Valoració de mèrits
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DATA: Dimecres, 22 de juliol de 2020
HORA:
12.00 hores
LLOC:
Consell Comarcal del Baix Ebre

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

Prova Pràctica

DATA:
HORA:
LLOC:

Dijous, 23 de juliol de 2020
9.00 hores
Consell Comarcal del Baix Ebre

La Comissió de valoració efectuarà una entrevista per competències per determinar la
idoneïtat de la persona aspirant així com per valorar l’experiència en tasques pròpies del
lloc de treball en relació a les funcions descrites a l’apartat 3 de les bases reguladores
del procés.
SISÈ.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Baix Ebre
i a la pàgina web http://www.baixebre.cat
Tortosa, 19 de juny de 2020
El President,
Xavier Faura Sanmartín
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Entrevista de capacitats (màxim 5 punts)

