
 

 

N. Expedient 302/2019 

Assumpte 
SELECCIO DE PERSONAL: ORIENTADOR/A - PROSPECTOR/A PROGRAMA  
"TREBALL A LES 7 COMARQUES" 

 
 
 

ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA, EN RÈGIM LABORAL 
TEMPORAL,  DE DOS PLACES DE PROSPECTOR/A I D’UNA PLAÇA D’ORIENTADOR/A. 

GRUP A2 DE TITULACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 
DATA: 11 de març de 2019 
 
HORA: 09.00 
 
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
MEMBRES DE L’ÒRGAN DE SELECCIÓ 
 
Presidenta: Rosa Maria Solé Arrufat 
 
Vocals: 
 
Josep Luque Cervera 
Antoni Roch López 
Maria Pilar Carballo Quintas 
 
Secretari 
 
Titular: Francesc Folqué Alcoverro 
 
 
En la data i hora esmentats a l’inici es constitueix l’òrgan de selecció del procés de 
selecció per a la contractació dels següents tècnics: 
 
Orientador/a – Projecte Baix Ebre Avant (Treball a les 7 comarques) 
 
1 plaça al 100% de jornada 
Caràcter: Temporal  
Tipus de contacte: Per a obra o servei determinats 
Categoria: Tècnic/a de projecte  
Grup de classificació: A2  
 
Prospector/a – Projecte Baix Ebre Avant (Treball a les 7 comarques) 
 
2 places al 100% de jornada 
Caràcter: Temporal  
Tipus de contacte: Per a obra o servei determinats 
Categoria: Tècnic/a de projecte  
Grup de classificació: A2 
 
 



 

 
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, van ser publicades al BOPT 
número 50 de data 13 de març de 2017 i la correcció en el BOPT número 75 de data 19 
d’abril de 2017. 
 
La convocatòria específica d’aquests llocs de treball ha estat publicada a la pàgina web 
del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
En data 20 de febrer de 2019, la Presidenta va dictar la resolució d’admesos i exclosos, 
va nomenar els membres de l’òrgan de selecció  i va fixar la data de les proves. 
 
Es presenten al procés selectiu les aspirants següents: 
 
Tècnic/a prospector/-a Laboral 

ARENOS ABRIL, Alba *****669N 

CASANOVA PIÑOL, Ana Isabel 476*****Q 

FORCADELL PAPIOL, Eva ***241**B 

 

Tècnic d’orientador/-a Laboral 

PRADES BERENGUÉ, Meritxell 4**2*9**T 

AZNAR BRULL, Josep 4*****98C 

CHAMORRO SALGADO, Erica **40**4*J 

 
 
 

FASES DEL PROCEDIMENT 

1a Fase de Capacitats (10 punts) 

 
La fase de capacitats consistirà en la realització dels següents exercicis obligatoris i 
eliminatoris: 
 
a) Prova de Català. 
 
L’aspirant CHAMORRO SALGADO, ÈRICA resta pendent d’aportar la documentació 
que acrediti el nivell corresponent. 
 
b) Prova de Castellà. 
Les aspirants han acreditat la nacionalitat  i no és necessària la realització de cap prova 
 
c) 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 
 
El resultat ha estat: 
 

DNI TEST 

47627450Q 9,35 

47475669N 10,00 

47824164B 5,45 

77400349J 7,40 

40928198C 8,05 

47824958T 7,20 

 
 
El Tribunal realitza l’entrevista, que consisteix en contestar cinc preguntes formulades 
pel Tribunal i relacionades amb les funcions i el lloc de treball a realitzar. Cadascuna de 
les preguntes té 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 
 
Es formulen les següents qüestions: 
 
ENTREVISTA TÈCNIC/A ORIENTADOR/A 
 
1. Quins col·lectius poden atendre els dispositius d’inserció. Menciona 3 trets característics de 
cadascú 
2. Quines són les accions que faries amb una persona beneficiària del dispositiu? i en funció de 
què les proposaries? 
3. Digues diferents canals de recerca de feina 
4. Quines competències hauria de tenir un tècnic d’orientació/inserció? 
5. Digues característiques del mercat laboral actual 
 
ENTREVISTA TÈCNIC/A  PROSPECTOR/A 
 
1. Sabries dir quines branques d’activitat generen més ocupació a la comarca? Pots posar algun 
exemple d’alguna empresa representativa de cadascun d’aquests sectors? 

2. Perquè la tasca de prospecció empresarial es important per a una agencia de 
desenvolupament local? 
3. Quins elements tindries en compte a l’hora de seleccionar les empreses a prospectar? 

4. Digues els principals blocs temàtics en els quals estructuraries una entrevista de prospecció? 

5. Quines competències i coneixements creus que son imprescindibles per realitzar la tasca de 
prospecció? 



 

El resultat de l’entrevista és: 
 

DNI ENTREVISTA 

47627450Q 9,50 

47475669N 4,80 

47824164B 3,80 

77400349J 9,60 

40928198C 5,50 

47824958T 4,30 

  

 
 

2a Fase de Concurs  (5 punts) 

 
La fase de concurs consistirà en la valoració dels mèrits al·legats, i degudament 
documentats per cada aspirant, segons els següents criteris de valoració: 
 
El conjunt de mèrits tindrà una puntuació de fins a 5 punts 
 

DNI MERITS 

47627450Q 3,00 

47475669N 0,50 

47824164B 2,96 

77400349J 3,20 

40928198C 4,20 

47824958T 1,20 

  

 
 
 
Un cop finalitzat el procés, el resultat final és el següent: 
 

 NOM DNI TEST MERITS ENTREVISTA TOTAL ORDRE 

Pros ANA ISABEL CASANOVA PIÑOL 47627450Q 9,35 3,00 9,50 21,85 1 

Pros ALBA ARENOS ARBIL 47475669N 10,00 0,50 4,80 15,30 no supera 

Pros EVA FORCADELL PAPIOL 47824164B 5,45 2,96 3,80 12,21 no supera 



 

Ori. ERICA CHAMORRO SALGADO 77400349J 7,40 3,20 9,60 20,20 1 

Ori. JOSEP AZNAR BRULL 40928198C 8,05 4,20 5,50 17,75 2 

Ori. MERITXELL PRADES BERENGUÉ 47824958T 7,20 1,20 4,30 12,70 no supera 

 
 
 
L’òrgan de selecció trasllada aquest resultat a la Presidència per tal que resolgui l’ordre 
de la borsa corresponent. Fa constar a la Presidència que si en el moment que 
procedeixi contractar la Sra. Erica Chamorro Salgado, aspirant situada en primer lloc en 
el lloc orientador, aquesta no ha aportat la documentació que acredita el nivell 
corresponent de coneixements de català, es procedeixi a la crida del següent aspirant 
en ordre a la borsa 
 
 
Finalització del procés: 12.30 del mateix dia de l’inici 
 
I perquè consti signen aquesta acta en format digital. 
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