NOTIFICACIÓ
LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS AL PROCÉS DE SELECCIÓ
Us notifiquem que per resolució de presidència de data 27 de juliol de de 2020 s’ha
resolt el que literalment es transcriu:
“A la vista dels següents antecedents:
Document
Acord de Junta General aprovant
Convocatòria i les Bases
Anunci BOPT
Termini per presentar

la

Data
04/06/2020
22/06/2020
23/06-07/07

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de selecció
personal per a la creació d’una borsa de la plaça següent:
Servei/Dependència

Àrea d’entorn natural i territori

Denominació del lloc

Tècnic àrea

Naturalesa Personal Laboral

Borsa de personal laboral

Grup

A2

Categoria

Tècnic

Jornada

37,5 hores setmanals

Titulació exigible

Enginyeria industrial/agrícola/informàtica
Biologia/Geografia/Ciències ambientals
Concurs oposició
1

Sistema selectiu
Núm. de vacants

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 amb les següents condicions:
PRIMER.- Entitat convocant
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre
SEGON.- Objecte de la convocatòria
La Junta General en la sessió plenària de data 4 de juny de 2020, va aprovar les
bases reguladores de la convocatòria de selecció de persones per a la creació d’una
borsa de treball de tècnic de l’àrea d’entorn natural i territori, grup A2.
En data 22 de juny de 2020 es publica el text íntegre de les bases al Butlletí Oficial de
la Província i al tauler físic i electrònic del consorci.
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Rosa Maria Solé Arrufat (1 de 1)
Secretaria
Data Signatura: 27/07/2020
HASH: b3de25b0716cb27c924236666ae2975e

Expedient núm.: 163/2020
Destinataris: Aspirants a la borsa de treball de l’àrea de territori

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:
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 tècnic/a de la Reserva de la Biosfera
EXEMPCIÓ DE
REALITZAR LA PROVA DE
LLENGUA CATALANA

COGNOMS, NOM

NÚM.
ALEATORI

BENITO GRANELL, XAVIER

***2597**

SÍ

DOMENECH MONTAÑA, ANTONI

***5623**

SÍ

DOMENECH JARDÍ, RUTH

***8284**

SÍ

POY FERRÉ, JOAN MARC

***8070**

SÍ

MISARAS TRITEAN, ADRIAN

***8087**

SÍ

COGNOMS, NOM

NÚM.
ALEATORI

CAUSA

SERRA RECASENS, IMMACULADA

***1576**

No té la titulació exigida a
les Bases, ni el C1

FERRER MARCH, ARIADNA

***3782**

No té la titulació exigida a
les Bases, ni el C1

RICO SOLER, DIEGO

***0274**

No té acreditat el nivell
d’anglès C1

VICO QUIÑONES, ILDA

***2162**

No té la titulació exigida a
les Bases, ni el C1

GALCERAN VILA, DAVID

***9495**

No té acreditat el nivell
d’anglès C1

VILLALBÍ FORDADELL, M. ISABEL

***2194**

No té acreditat el nivell
d’anglès C1
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Exclosos

***3627**

No té acreditat el nivell
d’anglès C1

PEREZ ORTEGA, SILVIA

***4380**

No té acreditat el nivell
d’anglès C1

MAESO LARIO, OSCAR

***8369**

No té acreditat el nivell
d’anglès C1

PONS CARLES, NEUS

***5644**

No té acreditat el nivell
d’anglès C1

CARLES FORNOS, SARA

***2633**

No té acreditat el nivell
d’anglès C1

MATAMOROS FABREGAT, LLUIS

***2990**

No té acreditat el nivell
d’anglès C1

PALOMO MATEU RICARDO

***8114**

No té acreditat el nivell
d’anglès C1

VALLDEPEREZ GARCIA, KAREN

***6339**

No té la titulació exigida a
les Bases, ni el C1

GARGALLO BELLES, VICTOR

***9576**

No té la titulació exigida a
les Bases, ni el C1

GONZALEZ CARBÓ, LETICIA

***2801**

No té la titulació exigida a
les Bases, ni el C1

MAURI HIERRO, DAVID

***2367**

No té acreditat el nivell
d’anglès C1

PIÑOL SALVADÓ, RAMON

***2099**

No té acreditat el nivell
d’anglès C1

PLA MAESO, JESUS VICENT

***2611**

No té acreditat el nivell
d’anglès C1

MARTORELL RIPOLL, ROBERT

***2804**

No té la titulació exigida a
les Bases, ni el C1

BEL SALVADOR, SERGI

***3754**

Registrat fora de termini

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.
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
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JUAREZ CID, RAMON

Determinar la composició de la comissió de valoració de les proves, que és la següent:
President/a:
Titular: Rosa Maria Solé Arrufat
Suplent: Maria Cinta Lluís Ferré
Vocals
Titulars:
(1) Sr. Josep Aragonès Gisbert – Director de l’àrea
(2) Sra. Mercè Mariano Geira – Responsable de l’àrea de residus
Secretària:
Titular: Verònica Llorca Sanz
Suplent: Laura Pepiol Argentó
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/de les aspirants:
1.- Prova de coneixements de llengua catalana: Tots els aspirants han acreditat
documentalment el requisit d’estar en possessió del nivell de català exigit (C1).

Prova tipus test
DATA:
HORA:
LLOC:

Dimecres, 23 de setembre de 2020
9.00 hores
Consell Comarcal del Baix Ebre

Aquesta prova, eliminatòria, consisteix en la realització d’un test de 40 preguntes amb
tres respostes alternatives i relacionat amb el temari de l’Annex 1.
La forma de puntuació de l’exercici és la següent:
- 0,50 punt per resposta correcta
- (-) 0,15 per resposta incorrecta
- 0 per sense resposta o resposta anul·lada
La durada d’aquesta prova serà determinada per la comissió de valoració.
La valoració d’aquest exercici és de 0 a 20 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 10 punts
per a superar-lo.
Prova Pràctica
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2.- Prova de coneixements de les funcions del lloc de treball

DATA:
HORA:
LLOC:

Dimecres, 23 de setembre de 2020
12.00 hores
Consell Comarcal del Baix Ebre

La segona part, 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 durada màxima d’aquest exercici serà determinada per la Comissió de valoració.
La valoració d’aquest exercici és de 0 a 20 punts, i s’ha d’obtenir un mínim de 10 punts
per a superar-lo.
Només les persones 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
suma dels dos exercicis.
3.- Valoració de mèrits
Entrevista de capacitats (màxim 5 punts)
DATA:
HORA:
LLOC:

Dimecres, 23 de setembre de 2020
16.00 hores
Consell Comarcal del Baix Ebre

SISÈ.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis del COPATE i a la pàgina web
http://www.copate.cat.»
Es concedeix un termini de 5 dies hàbils per presentar esmenes i possibles
reclamacions. Les al·legacions es resoldran en el termini de 10 dies següents a la
finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que
s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entenen desestimades. Si no s'hi presenten
esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos i exclosos i
no caldrà tornar-la a publicar. Tots els actes que es derivin de la present convocatòria
es faran públics a través del web esmentat.
Contra la resolució d’admesos i exclosos que és un acte de tràmit no hi caben
recursos en via administrativa; però en el cas que esdevingui definitiva, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva
notificació i, alternativament i de forma potestativa, recurs de reposició davant el
mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent
al de la seva notificació.
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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 les bases reguladores del
procés.
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Amposta, 27 de juliol de 2020

Rosa M. Solé Arrufat

La secretària
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