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Assumpte

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

El mateix acord disposa que es Faculta la Presidència del Consell Comarcal del Baix
Ebre per tal que, mitjançant resolució, aprovi les característiques específiques de cada
lloc de treball i convoqui les proves selectives corresponents
El responsable de l’àrea d’activació econòmica , en data 7 de febrer 2019, emet informe
en el que fa constar:












Des de l’Àrea d’Activació Econòmica i Ocupació s’ofereix a persones i empreses
de la comarca un ampli ventall de serveis amb l’objectiu d’impulsar l’economia i
crear llocs de treball.
Aquests serveis es duen a terme per mitjà de diferents programes ocupacionals
i de desenvolupament local del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, on un
d’aquests programes és el Projecte Treball a les 7 comarques: Baix Ebre Avant.
Dintre del projecte Treball a les 7 Comarques: Baix Ebre Avant, entre altres
accions, està el Dispositiu d’Inserció Sociolaboral de la comarca del Baix Ebre,
un dispositiu que presta serveis d’orientació laboral, serveis intermediació laboral
i borsa de treball, i serveis de prospecció i assessorament empresarial.
La finalitat d’aquests serveis són acompanyar i ajudar a les persones en recerca
de feina cap a la seva inserció al mercat de treball, i al desenvolupament
econòmic local envers l’ocupació.
L’increment de les persones a qui s’ha d’oferir aquests serveis i donat que
aquests serveis es presten de manera itinerant a tots els municipis de la
comarca, ha creat la necessitat, dintre de l’àrea, d’incrementar el nombre de
persones tècniques que desenvolupin aquests serveis.
Valorant aquesta necessitat, Consell Comarcal del Baix Ebre, va presentar la
sol·licitud de subvenció del projecte Treball a les 7 comarques, convocatòria
2018, per un import total de 496.104,76€ per al desenvolupament de les
actuacions incloses al Pla d’Execució del Anual del projecte Treball a les 7
comarques: Baix Ebre Avant.
La subvenció del programa inclou les despeses per a la contractació de
persones tècniques per tal de desenvolupar les actuacions d’orientació laboral, i
prospecció i assessorament empresarial.
En data 23 de novembre de 2018 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
atorga al Consell Comarcal del Baix Ebre una subvenció de 496.104,76€ per al
desenvolupament de les actuacions incloses al Pla d’Execució del Anual del
projecte Treball a les 7 comarques: Baix Ebre Avant.
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El Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 24 de febrer de 2017, va
aprovar 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 2014 i la correcció en el BOPT número
75 de data 19 d’abril de 2017.
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N. Expedient

El coordinador d’activació econòmica proposa a aquesta Presidència obrir un procés de
selecció per a provisió, en el marc del projecte Treball a les 7 comarques: Baix Ebre
Avant, a l’àrea d’activació econòmica i ocupació de tres persones tècniques d’acord amb
els següents paràmetres:


1 Orientador/a – per desenvolupar el servei d’orientació laboral

Caràcter: Temporal
Tipus de contacte: Per a obra o servei determinats
Durada prevista: fins al 31 de desembre de 2019
Categoria: Tècnic/a de projecte
Grup de classificació: A2



2 Prospector/a – per desenvolupar el servei de prospecció i assessorament
empresarial

2 places al 100% de jornada
Objectiu del lloc: Desenvolupament d'actuacions en el marc del Projecte Baix Ebre
Avant – Treball a les 7 comarques, en el teixit empresarial de la comarca per afavorir
la inserció laboral de persones en situació d’atur, en col·laboració amb l’orientador/a i
identificar necessitats dels diferents sectors empresarials i les potencialitats d’activitat
econòmica al territori, proporcionar informació i assessorament a les empreses, i establir
vincles estables de col·laboració entre el sector públic i les empreses del territori.






Caràcter: Temporal
Tipus de contacte: Per a obra o servei determinats
Durada prevista: fins al 31 de desembre de 2019
Categoria: Tècnic/a de projecte
Grup de classificació: A2

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 prospector/-a Laboral

ARENOS ABRIL, Alba
CASANOVA PIÑOL, Ana Isabel
FORCADELL PAPIOL, Eva

*****669N
476*****Q
***241**B
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Objectiu del lloc: Desenvolupament d’actuacions ocupacionals en el marc del Projecte
Baix Ebre Avant – Treball a les 7 comarques, per reforçar l’ocupabilitat i les
competències professionals de les persones no ocupades amb l’objectiu d’afavorir la
seva inserció laboral, portant a terme l’atenció directa d’aquestes persones per
acompanyar-les al llarg del seu itinerari d’inserció sociolaboral.

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

1 plaça al 100% de jornada

SANTIAGO CASANOVA, Ingrid

78**2***A

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

Tercer. Declarar admès/-a per al procés per a la selecció d’1 lloc de treball de Tècnic
d’orientador/-a Laboral amb necessitat de realització de la prova de coneixements de
llengua catalana els següents aspirants:
CHAMORRO SALGADO, Erica

**40**4*J

Quart. Determinar els membres del Tribunal Qualificador
President/a:
Titular: Rosa Maria Solé Arrufat
Suplent; M. Teresa Barberà Martí
Vocals:
Titular: Josep Luque Cervera
Suplent: Laura Rius Fernandez
Titular: Antoni Roch López
Suplent: Eduard Berlinghes Arquè
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4**2*9**T
4*****98C

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

PRADES BERENGUÉ, Meritxell
AZNAR BRULL, Josep

Secretari/a
Titular: Francesc Folqué Alcoverro
Suplent: Eva Bonfill Gilabert
Cinquè. Determinar les següents dates i horari per la realització de les proves per part
dels aspirants:
Prova de coneixements de llengua catalana:
La data i hora de la prova de coneixements de llengua catalana se’ls ho notificarà el
més aviat possible.
PROVA 1:
DATA: dilluns, 11 de de març de 2019

Codi Validació: 39SRCJ97N77F945F6ADLNWDCF | Verificació: http://baixebre.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4

Titular: Maria Pilar Carballo Quintas

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.

Sisè. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis del Consell Comarcal del Baix Ebre
i a la seva pàgina web.
Tortosa, 20 de febrer de 2019
La Presidenta,
Sandra Zaragoza Vallés
DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA
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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.
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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.

RESOLUCIONS PRESIDENCIA

PROVA 2:
DATA: dilluns, 11 de març de 2019
HORA: 11.00
LLOC: Seu del Consell Comarcal del Baix Ebre
TIPUS: Entrevista personal (10 punts)

