
 

 

ACTA 11/2022 DEL PLE EXTRAORDINÀRI DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 
 
MEMBRES ASSISTENTS     MEMBRES EXCUSATS 
              
President 
 
Faura Sanmartín, Xavier                     Del Amo Galarzo, Eva 
                 Llaó i Llaó, Mª Cinta 
 
    
 
Consellers:  
 
Arasa Pascual, Francesc 
Aviñó i Martí, Roger 
Caballé Pallarés, Joan Antonio 
Castañeda Ramos, Sebastián Francisco 
Curto Castells, Andreu 
Del Amo Galarzo, Eva 
Fabra i Verge, Laura 
Ferré Ribes, Aleix 
Forné i Ribé, Jordi 
Franch Pellisé, Josep 
Galbe Mauri, Eladi 
Garcia i Maigí, Ivan 
Gaseni i Blanch, Jordi  
Gilabert Rodriguez, Antoni 
Martínez Gallardo, Joaquin Ramon  
Navarro i Serra, Josep Antoni 
Pedret Ramos, Mercè 
Pegueroles i Gisbert, Rosalia 
Poy Martínez, David 
Serra Ventura, Carlos  
Tomàs Audí, Domingo 
Vallespí Cerveto, Francesc 
Zaragoza Vallés, Sandra 
 
Secretària accidental: Rosa Maria Solé Arrufat. 
  
També són presents a la sessió: 
 

Sra. Neus Guiu Cervelló, gerent 

 
Sent les 13:30 hores del dia 16 de desembre de 2022, es reuneixen sota la Presidència 
del Sr. Xavier Faura Sanmartín, els consellers que s’esmenten amb la finalitat de dur a 
terme, en primera convocatòria, la sessió ordinària d’aquest òrgan col·legiat convocada 
per Resolució del President del Consell, Sr. Xavier Faura Sanmartín, de data 13 de 
desembre de 2022, sota el següent ordre del dia: 
 
Punt 1r.- Expedient 1143/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores dels 
procediments selectius derivats de l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de 
l’ocupació temporal emparada en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 
urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. 
 



 

 

 
 
Un cop oberta la sessió, el president la declara pública i la secretària comprova 
l’existència del quòrum d’assistència necessari per tal que pugui iniciar-se, i, atès que és 
així,  es passa a l’estudi de l’ordre del dia. 
 
Punt 1r.- Expedient 1143/2022. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores dels 
procediments selectius derivats de l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització 
de l’ocupació temporal emparada en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. 
 
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 27 de maig de 2022, va 
acordar aprovar l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal 
emparada en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció 
de la temporalitat en l’ocupació pública. 
 
L’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal es va publicar en 
el BOPT i en el DOGC de data 31.05.2022. 

 
Aquesta Oferta Pública inclou: 

 
DENOMINACIÓ GRUP DE CLASSIFICACIÓ CATEGORIA LABORAL VACANTS 

Conductor/a transport adaptat AP DE SERVEIS 3 

Acompanyant transport adaptat AP DE SERVEIS 2 

Treballador/a familiar AP DE SERVEIS 18 

Auxiliar Administratiu/iva C2 AUXILIAR 1 

Administratiu/iva de Programa C1 ESPECIALISTA 1 

Tècnic/a de joventut compartit/da A2 TÈCNIC/A MITJANA 1 

Tècnic/a d’habitatge A2 TÈCNIC/A MITJANA 1 

Coordinació Activació Econòmica A2 TÈCNIC/A MITJANA 1 

Tècnic/a dinamitzador/a de 
projectes 

A2 TÈCNIC/A MITJANA 2 

Tècnic/a prospector/a A2 TÈCNIC/A MITJANA 1 

Treballador/a social A2 TÈCNIC/A MITJANA 5 

Educador/a social A2 TÈCNIC/A MITJANA 2 

TECNIC MIG SIFE A2 TÈCNIC/A MITJANA 1 

Tècnic/a empreneduria A2 TÈCNIC/A MITJANA 1 

Tècnic/a activació econòmica A2 TÈCNIC/A MITJANA 1 

Pedagog/oga A1 TÈCNICA SUPERIOR 1 

Psicòleg/òloga A1 TÈCNICA SUPERIOR 3 

 
 

 
LLOC DE TREBALL 

SISTEMA 
SELECTIU 

Tècnic/a de joventut compartit/da concurs 

Tècnic/a d’habitatge concurs 

Coordinació Activació Econòmica concurs 

Tècnic/a dinamitzador/a de projectes concurs 

Tècnic/a dinamitzador/a de projectes concurs 

Tècnic/a prospector/a concurs 

Treballador/a social (EBASP) concurs 

Educador/a social (EBASP) concurs 

Educador/a social (EBASP) concurs 



 

 

 

Administratiu/iva de Programa concurs 

Conductor/a transport adaptat concurs 

Conductor/a transport adaptat concurs 

Conductor/a transport adaptat concurs 

Acompanyant transport adaptat concurs 

Acompanyant transport adaptat concurs 

Treballador/a familiar concurs 

Treballador/a familiar concurs 

Treballador/a familiar concurs 

Treballador/a familiar concurs 

Treballador/a familiar concurs 

Treballador/a familiar concurs 

Treballador/a familiar concurs 

Treballador/a familiar concurs 

Treballador/a familiar concurs 

Treballador/a familiar concurs 

Treballador/a familiar concurs 

Treballador/a familiar concurs 

Treballador/a familiar concurs 

Treballador/a familiar concurs 

Treballador/a familiar concurs 

Treballador/a familiar concurs 

Treballador/a familiar concurs 

Treballador/a familiar concurs 

Psicòleg/òloga (SIFE) concurs 

Treballador/a social (SIFE) concurs 

TECNIC MIG (SIFE) concurs 

Psicòleg/òloga (ICIF) concurs 

Treballador/a social (ICIF) concurs 

Auxiliar Administratiu/iva (ICIF) concurs 

Treballador/a Social (EAIA) concurs 

Treballador/a Social (EAIA) concurs 

Pedagog/oga (EAIA) concurs 

 
Psicòleg/òloga (EAIA) 

concurs- 
oposició 

BAIX EBRE INNOVA, SL  

Tècnic/a activació econòmica Concurs 

Tècnic/a empreneduria Concurs 

 
En execució de l'Oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal 
la gerència del Consell Comarcal ha negociat amb la representació dels treballadors 
el redactat final de les bases reguladores del concurs de mèrits i del concurs 
oposició. El document resultant resta en l’expedient signat per les dues parts. 
 
Per tot l’exposat, el Ple del Consell desprès de conèixer el dictamen de la comissió 
informativa de Governació i Hisenda, sotmet l’assumpte a votació ordinària i, amb 



 

 

unanimitat dels 23 membres presents, el Ple del consell comarcal adopta els 
següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar les bases reguladores per a cobertura de la places vacants 
anteriorment referenciades. 

 
SEGON. Que el President del Consell efectuï les convocatòries derivades de l’oferta 
pública d’ocupació referenciada, de conformitat amb les bases aprovades per la 
corporació comunicant-ho a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya a l'efecte 
de que designin els membres per formar part de l'òrgan de selecció. 

 
TERCER. Publicar el text íntegre de les bases reguladores en el Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona en la seu electrònica d'aquest Consell Comarcal. 
 
QUART. Publicar un extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sent la data d'aquest anunci en el DOGC 
la que servirà per al còmput del termini de presentació d'instàncies. 
 
Finalitzen les intervencions i el President aixeca la sessió a les 14:55 del mateix dia 
de l’inici, de tot el qual jo, la secretària accidental, aixeco aquesta acta que signa, 
juntament amb mi, el president de la corporació. Certifico. 
 


