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Assumpte
PROGRAMA 30 PLUS 2018. ANY 2018-2020. CONTRACTACIÓ PERSONAL TÈCNIC ORIENTADOR / 
PROSPECTOR

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P162/2018

El Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 24 de febrer de 2017, 
ha aprovat les bases reguladores dels criteris generals del procés de selecció per a la 
cobertura, en  règim  laboral temporal  dels  diferents  tècnics  de  l’àrea  d’activació 
econòmica i programes d’ocupació del Consell Comarcal del Baix Ebre, que van ser 
publicades al BOPT núm. 96 de data 26 d’abril de 2017.

Aquests bases reguladores de criteris generals preveuen que la convocatòria específica 
de  cada  lloc  de  treball  es  tramitarà  mitjançant  resolució  de  presidència  en  la  que 
s’especificarà el detall del lloc de treball: funcions, requisits específics, temari específic 
si s’escau

D’acord  amb  les  necessitat  del  servei,  es  convoca  el procés de selecció per  a la 
cobertura, en  règim  laboral temporal,  de  2  llocs de  treball  de  Tècnics/iques 
d’Orientador/-a i prospector/-a laboral  per al   Dispositiu d’Inserció Sociolaboral de la 
Comarca del Baix Ebre, amb les següents característiques:

 1 persona orientadora, al llarg de tota la durada del programa, per donar servei a 

les persones en situació d'atur, proporcionant-los els recursos, la formació i les 

competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball

Jornada: 100%

Categoria: tècnic A2

Previsió d’inici: 26 de novembre

Durada del contracte: Fins el 30 d’abril de 2020

 1  persona  prospectora,  durant  el  període  de  recerca  d’empreses,  per 

desenvolupar  actuacions  de  recerca  d'empreses  del  territori  que  tinguin 

necessitat de contractar personal. El període de recerca d’empreses finalitza l’1 

d’agost de 2019.

Jornada: 100%

Categoria: tècnic A2

Previsió d’inici: 2 de gener de 2019

Durada del contracte: Fins el 31 de juliol de 2019



La convocatòria preveu que les sol·licituds s’havien de presentar al registre general del 
Consell Comarcal del Baix Ebre, fins el 16 de novembre de 2018, a les 14.00 hores

Dins  el  termini  establert  s’han presentat  les  sol·licituds  de participació  en el  procés 
selectiu, per la qual cosa,  RESOLC:

Primer.  Declarar admès/-a el/la següent aspirant per participar en el procés per a la 
selecció de 2 llocs de treball Tècnic/a d’orientador/-a i prospector/-a Laboral

47627199H
40928198C
47627266Q
47936509R
47937092D
47855768J
77835248M
47827268A

Tercer.  Declarar admès/-a el/la següent aspirant per participar en el procés per a la 
selecció d’1 lloc de treball Tècnic/-a d’orientador/-a Laboral.

47627199H

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

PROVA 1: 
DATA: dijous, 22 de novembre de 2018
HORA: 09.00
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre
TIPUS: Test bàsic de coneixements (10 punts)

Consisteix en contestar per escrit,  en un període màxim de 30 minuts, un qüestionari  de 20 
preguntes  tipus  test,  que  seran  proposades  pel  tribunal  i  relacionades  amb  les  matèries 
esmentades al temari de l’Annex II.
Les respostes correctes valen 0,50 punts
Les respostes fallades restaran 0,15 punts per cada errada. 

PROVA 2: 
DATA: dijous, 22 de novembre
HORA: 11.00
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre
TIPUS: Entrevista personal (10 punts)

El  Tribunal  realitzarà l’entrevista,  que  consistirà  en  contestar  cinc  preguntes  formulades  pel 
Tribunal  i  relacionades  amb  les  funcions  i  el  lloc  de  treball  a  realitzar.  Cadascuna  de  les  
preguntes tindrà una puntuació de 2 punts i serà necessari assolir un mínim de 5 punts per 
passar aquesta prova. 

La valoració de l’entrevista serà de 0 a 10 punt, i per superar-la caldrà obtenir un 5. 
L’entrevista  és  de caràcter  obligatori  i  la  no assistència  comporta  quedar  exclòs  del  procés  
selectiu. 



Cinquè. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Baix 
Ebre  i a la seva pàgina web.  

Tortosa, 20 de novembre de 2018

La Presidenta,
Sandra Zaragoza Vallés
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	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
		esPublico Gestiona - CC Consell Comarcal del Baix Ebre
	2018-11-20T14:12:54+0100
	Tortosa
	CPISR-1 C Sandra Zaragoza Vallés
	Ho accepto




