LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS
ÀREA DE SANEJAMENT
Per resolució de presidència de data 5 de juny de 2017 s’ha resolt el següent:
Primer- Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos d’entre els aspirants que han presentat sol·licitud per
prendre part en el procés selectiu objecte d’aquesta convocatòria:
Admesos
3

227 52609941V

4
5

229 78582694C
233 40936464Y

6

243 47729101F

7

244 46819588A

9

247 52601275E

10
11
12

249 45474022D
250 78580709J
258 40934889H

13 263

42683882A

Exclosos
1
2

211 47828326X
218 47820591A

A més de tots i cadascun dels requisits generals exigits a la base tercera les persones aspirants, d’acord amb
l’annex de les bases publicades, havien de complir, dins del termini de presentació de sol·licituds els requisits
particulars següents:
a) Estar en possessió de titulació universitària d’enginyer tècnic.
Segon- Els aspirants admesos són convocats per a la realització de les proves a la seu del Consell Comarcal del
Montsià:
FASE 1. FASE D’OPOSICIÓ
a) Coneixement de la llengua catalana
ASPIRANTS: Queden exempts els aspirants que acreditin documentalment, estar en possessió del nivell De
català, certificat C1 o superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
Apte/no apte
No hi ha cap aspirant que hagi de realitzar aquesta prova.
b) Prova teòrica, temari annex II
DATA: DIVENDRES, 16 DE JUNY DE 2016
HORA: 9.30
LLOC: Amposta, seu del COPATE, Consell Comarcal del Montsià
Test de 20 preguntes, valoració de 0 a 20 punts (1 punt per resposta correcta, -0,30 resposta incorrecta), més
de 10 punts, eliminatori.

c) Entrevista
Es valorarà la idoneïtat de la persona per al lloc de treball.
Màxim 10 punts
Polivalència
Motivació pel lloc de treball
Capacitat d’atenció al públic
Capacitat de resolució de conflictes
Disponibilitat
Capacitat de treballar en equip
Coneixements i habilitats complementàries

1,60 punts
1,60 punts
1,60 punts
1,60 punts
1,60 punts
1 punt
1 punt

Es corregeix així les discrepàncies de puntuació que hi havia a les bases, detectades en la fase d’exposició
pública.
FASE 2. FASE DE CONCURS
a) Experiència professional
Per experiència professional en el desenvolupament de funcions anàlogues a les del lloc de treball a cobrir en
qualsevol administració pública, és a dir les especificades a l’Annex I.1, a raó de 0,20 punts per cada mes
complet treballat.
Per experiència professional en el desenvolupament de funcions anàlogues a les del lloc de treball a cobrir en
el sector privat o com a professional lliberal, , és a dir les especificades a l’Annex I.1, a raó de 0,10 punts per
cada mes complet treballat.
Màxim 5 punts
b) Formació complementària
1) Cursos i jornades inferiors a 20 hores: 0,10 punts per cada un
1) Per cursos de durada igual o superior a 20 hores i inferior a 50 hores: 0,25 punts per curs
2) Per cursos de durada igual o superior a 50 hores i inferior a 100 hores: 0,50 punts per curs.
3) Per cursos de durada igual o superior a 100 hores: 1,00 punts per curs.
Per a ser valorats pel tribunal, en els certificats o títols dels cursos de formació haurà de constar el nombre
d’hores.
Els títols o certificacions presentats han d’estar expedits per l’Escola Oficial d’Idiomes o organisme oficial
equivalent; s’han de presentar degudament acreditats mitjançant l’original i fotocòpia compulsades.
En tot cas si cal acreditar qualsevol equivalència l’haurà d’aportar l’aspirant mitjançant un certificat expedit a
aquest efecte per l’administració competent en cada cas.
En el cas que l’aspirant acrediti la possessió de més d’un certificat en la mateixa llengua, només s’atorgarà
puntuació per al certificat que acrediti majors coneixements.
La puntuació total de la fase de concurs no pot ser, en cap cas, superior als 10 punts.
La puntuació total màxima corresponent a les dues fases (concurs i oposició) serà de 40 punts.

El resultat final serà la suma de les puntuacions obtingudes en la valoració de les proves practicades durant la
fase d’oposició, i dels mèrits aportats, per les persones aspirants, corresponents a la fase de concurs.

Tercer. Disposar la composició del Tribunal qualificador:
Presidència:
Rosa Maria Solé Arrufat
Vocals:
Josep Aragonès Gisbert
Sofia Fornos Curto
Marta Arques Bertomeu
Secretària:
Verònica Llorca Sanz
El Tribunal pot incorporar com assessor, especialistes per a la prova de coneixements. Aquestes persones es
limitaran a l'exercici de les especialitats tècniques, en base exclusivament a les quals col·laboraran amb el
tribunal.
Atès que entre els aspirants es troben persones que no han acreditat prèviament el nivell de coneixements de
català exigit i a l'efecte del que preveu el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement
del català i aranès en els processos de selecció de personal, el Tribunal sol·licitarà l'assessorament de persones
expertes en matèria de normalització lingüística.
Quart- Determinar que els anuncis successius amb informació sobre puntuació es publicaran al tauler d’anuncis
del COPATE.
Cinquè- Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal, publicar-la al tauler d’anuncis i al web del
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre.
La publicació a les pàgines web substitueix la notificació personal als interessats.
Sisè- 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.
Setè- 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.
Amposta, 5 de juny de 2017

