N. Expedient 1772/2019

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 temporal d’acompanyant del
servei de menjador escolar i altres monitoratges d’ensenyament del Consell Comarcal del
Baix Ebre.
PRIMER.- Entitat convocant

El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 20 de desembre de
2019, va aprovar les bases reguladores de la convocatòria de selecció de persones per a la
creació d’una borsa de treball temporal d’acompanyant del servei de menjador escolar i altres
monitoratges d’ensenyament del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Alhora es convoquen les proves selectives per tal de constituir la borsa de treball de personal
laboral, per a la contractació dels acompanyants del servei de menjador escolar i
altres monitoratges d’ensenyament del Consell Comarcal del Baix Ebre que queden
vacants per vacances, incapacitats transitòries, per assumir nous serveis i altres que
donen lloc a la necessitat de cobrir aquests llocs de treball.
En data 7 de gener 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, i en data 17 de gener de 2020 un extracte
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Dins el termini establert de vint 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.
En data 6 de març de 2020, per Resolució de Presidència P 40/2020 s’aprova la llista provisional
de persones i admeses en el procés de selecció i es convoquen les proves per als dies 25 i 30 de
març de 2020.
Degut a la situació excepcional pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19 no es realitzen les proves selectives per a la constitució
d’una borsa de treball temporal d’acompanyant del servei de menjador escolar i altres
monitoratges d’ensenyament i, per tant, s’ha de procedir a deixar sense efecte la resolució
P40/2020 de data 6 de març de 2020.
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
aleatòries del document nacional d'identitat, número d'identitat estranger, passaport o document
equivalent.
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SEGON.- Objecte de la convocatòria
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Resolució de Presidència núm. P 69 / 2020

Admesos/es

AGRAMUNT ROBLES, MONTSERRAT

***2043**

NO

ARASA BRULL, MARIA DEL CARMEN

***3174**

SI

CLUQUELL BERTOMEU, YOLANDA

***2264**

SI

ESPUNY MORENO, SILVIA

***7637**

SI

FANECA CUADRO, JUDITH

***6331**

SI

GARRIDO CARTOIXA, MARIA ISABEL

***0568**

SI

GILABERT BERTOMEU, FATIMA

***0513**

SI

GIRON CORDON, ALMA ROCIO

***2822**

NO

GISBERT ACCENSI, SUSANA

***7837**

SI

LLOMBART VALLDEPEREZ,
ALEJANDRA ONDINA

***3635**

NO

LOPEZ LARA, MARIA TERESA

***3291**

SI

MARIN SIMON, MARIA LUISA

***9229**

SI

RAVENTOS ROSSELL, ANNA

***1145**

SI

REDO ZAPATA, GEMMA

***2626**

NO

RODRIGUEZ COLILLA, DULIA

***2747**

SI

TALARN NAVARRETE, EVA MARIA

***8285**

SI

VALLS TRULLEN, JOAN FREDERIC

***2047**

NO

VIDAL TARRAGO, ADELAIDA

***0078**

SI

VILLALTA GAZQUEZ, MERITXELL

***2254**

SI

Admesos/es amb requeriment
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COGNOMS, NOM

ARREGUI GUZMAN, ANTONIO JOSÉ (4)

***7101**

NO

BALADA REVERTE, IVANA (3)

***8081**

SI

CORPAS MARTIN, ANTONIA (2)

***5983**

NO

CRIVILLÉ PUJOL, JOSEFA (1) (2)

***6389**

NO

CUADRAD POCURULL, SANDRA (2) (3)

***3797**

SI

FERNADEZ PUCHADES, MARIA CINTA
(1) (2) (5)

***8326**

SI

JORDA VIZCARRO, VICTOR (2)

***5977**

SI

MARZO BERNAT, SONIA (1) (2)

***0387**

SI

OBIOLS COLOME, MARGARITA (6)

***0657**

NO

PALLARÉS GONZALVO, NEUS (3)

***6238**

SI

RAMON SOLE, MARIA JESUS (1) (2) (3)
(4)

***8007**

SI

REVERTE LOPEZ, ANNA (6) (3)

***2527**

SI

VIDAL ANDREU, MARIA CINTA (2)

***2740**

SI

ZUMAQUERO NAVARRO, IVAN (2)

***8101**

SI

(1) Cal aportar el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals tal com
s’indica al punt 5 de les bases reguladores del procés selectiu
(2) Cal aportar el certificat negatiu del Registre Central d’Antecedents Penals 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
(4) Cal aportar fotocòpia del DNI/NIE de l’aspirant tal com s’indica al punt 5 de les bases
reguladores del procés selectiu
(5) Cal aportar CV de l’aspirant tal com s’indica al punt 5 de les bases reguladores del
procés selectiu
(6) Cal acreditar la titulació de Graduat/ada escolar o Graduat en ESO o equivalent tal com
s’indica al punt 2 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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COGNOMS, NOM

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:
President/a:

-

Eva Blanch Albesa
Anna Fàbregas Castelló

Suplents:
-

Rosa Carme Alegria Monfort
Maria Teresa Salvadó Antó

Secretari/ària:
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.
CINQUÈ.- Determinar les següents dates i horari per la realització de les proves per part dels
aspirants:
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 (B1) són les següents:
COGNOMS, NOM

NÚM.
ALEATORI

EXEMPCIÓ DE REALITZAR
LA PROVA DE LLENGUA
CATALANA

AGRAMUNT ROBLES, MONTSERRAT

***2043**

NO

ARREGUI GUZMAN, ANTONIO JOSÉ

***7101**

NO

CORPAS MARTIN, ANTONIA

***5983**

NO
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Titular: Rosa Maria Solé Arrufat
Suplent: Maria Cinta Lluís Ferré

GIRON CORDON, ALMA ROCIO

***2822**

NO

LLOMBART VALLDEPEREZ,
ALEJANDRA ONDINA

***3635**

NO

OBIOLS COLOME, MARGARITA

***0657**

NO

REDO ZAPATA, GEMMA

***2626**

NO

VALLS TRULLEN, JOAN FREDERIC

***2047**

NO

2. a) Prova psicotècnica
DATA:
HORA:
LLOC:

Dilluns, 27 de juliol de 2020
9.00 hores
Consell Comarcal del Baix Ebre

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

Dilluns, 27 de juliol de 2020
11.30 hores
Consell Comarcal del Baix Ebre

La prova pràctica, 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.
El resultat final de la prova de coneixements de les funcions del lloc de treball serà la mitjana dels
dos exercicis.
3.- Entrevista de capacitats
DATA:
HORA:
LLOC:

Dimecres, 29 de juliol de 2020
9.00 hores
Consell Comarcal del Baix Ebre

La Comissió de valoració efectuarà una entrevista de capacitats per determinar la idoneïtat de la
persona aspirant així com per valorar l’experiència en tasques pròpies del lloc de treball. La
valoració de l’entrevista serà de 0 a 10 punts i tindrà caràcter eliminatori. Caldrà obtenir 5 punts
per considerar-la superada.
4.- Valoració de mèrits
4.1. Experiència (màxim 5 punts)
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***6389**
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CRIVILLÉ PUJOL, JOSEFA

a) Per prestar serveis efectius en administracions públiques raó de 0,20 punts per any complet
de serveis, o fracció mensual que proporcionalment li correspongui. El temps de serveis prestats
simultàniament només s’ha de computar una vegada.

a) Estar en possessió del certificat d’aprofitament del curs de monitor de menjador i transport
escolar: 3 punts
b) Pel títol de cicle formatiu de grau mitjà relacionat amb la infància: 1 punt
c) Pel títol de batxillerat o cicle formatiu de grau superior relacionat amb la infància: 2 punts
d) Per cada curs de formació que tingui relació directa amb el lloc a proveir i les funcions
necessàries per desenvolupar-lo, segons el següent barem:
Cursos de fins a 9 hores: 0,05 punts
Cursos de 10 a 19 hores: 0,15 punts
Cursos de 20 a 30 hores: 0,25 punts
Cursos a partir de 40 hores: 0,35 punts
Si durant el transcurs de les proves, la Comissió de valoració 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.
SISÈ.- Deixar sense efecte la Resolució de Presidència P 40/2020 de data 6 de març de 2020.
SETÈ.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Baix Ebre i a la
pàgina web http://www.baixebre.cat
Tortosa, 8 de juliol de 2020
El President,
Xavier Faura Sanmartín
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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L’experiència professional en altres administracions i/o empresa privada s’ha d’acreditar
mitjançant certiﬁcat de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de la
Seguretat Social. En el cas de treballs a una administració pública s’acompanyarà, a més a més,
un certiﬁcat expedit per l’Administració pública on s’hagin prestat els serveis; i en el cas de
treballs a l’empresa privada s’acompanyarà, a més a més, contractes de treball o fulls de nòmina
o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats.

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

b) Experiència professional, en el sector privat mitjançant contracte laboral amb similitud
funcional al lloc a proveir, a raó de 0,10 punts per any complet o fracció mensual que
proporcionalment li correspongui. No es computen els serveis prestats simultàniament amb
d’altres igualment al·legats.

