
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P160/2018

El Ple del Consell, en la sessió de data 28 de setembre de 2018, va aprovar les bases 
específiques per a la formació d’una borsa de treball d’educador/-a social,  personal 
laboral temporal del Consell Comarcal del Baix Ebre, i convocar les proves selectives.

Per raó d’aquest acord, les bases que regiran aquesta convocatòria seran les aprovades 
en la sessió plenària de data 28 de setembre de 2018 i publicades en el BOPT núm. 202 
de data 22 d’octubre de 2018.

La convocatòria ha estat publicada en el BOPT núm. 104 de data 30 de maig de 2018.

Dins  el  termini  establert  s’han presentat  les  sol·licituds  de participació  en el  procés 
selectiu.

Vist tot l’exposat, RESOLC:

Primer.  Declarar admesos els següents aspirants per participar en el procés selectiu 
per a la creació d’una borsa de treball d’educador/-a social

20468193X
47860032E
47857805A
47475678K
53836135N
52603045K
52600665X
47822919P
47820549F
47827557T
52609571Y
47629747J
47828283J
47855531Y
46978718E
47936569S
52601156H
47625482A

Segon. Determinar les següents dates i horari per la realització de les proves per part 
dels aspirants:



Prova teòrica tipus test : 

DATA: 26.11.2018
HORA: 10.00 hores 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre – Tortosa

La prova teòrica, eliminatòria, consisteix en la realització d’un test de 20 preguntes 
amb tres respostes alternatives, i relacionat amb el temari de l’Annex 1. 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.

Prova Pràctica: 

DATA: 29.11.2018
HORA: 08.30 hores 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre – Tortosa

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. 

FASE CONCURS : Entrevista personal

DATA: 29.11.2018 
HORA: l’hora se’ls hi comunicarà un cop hagin acabat la prova pràctica 
LLOC: Seu del 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. Es valorarà el treball realitzat en funció dels informes acreditatius de 
les activitats i projectes desenvolupats. La valoració de l’entrevista serà de 0 a 2 punts.

Tercer. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis electrònic del Consell Comarcal 
del Baix Ebre  i en la seva pàgina web. 

Tortosa, 19 de novembre de 2018

La Presidenta
SANDRA ZARAGOZA VALLES
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