
N. Expedient 799/2019

Assumpte SELECCIO DE PERSONAL:  PROSPECTOR/A PROGRAMA "SINGULARS"

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA P060/2019

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.

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:

Les bases reguladores estableixen la necessitat de contractar personal de prospecció per 
dur a terme accions de detecció de llocs de treball , recolzant la tasca del personal tutor 
de les persones joves participants en el Programa Singulars. 

La base reguladora 5.4.3, pel que fa a la contractació de personal de prospecció, diu 
textualment: “Per a l’actuació de prospecció es podrà contractar la figura d’una persona 
prospectora: aquesta tècnica recolza la tasca del personal tutor i del/la jove participant 
cap a la inserció laboral o el retorn al sistema educatiu. La persona prospectora ha de 
tenir  titulació  universitària  de  grau  o  equivalent  o  d’altres  titulacions  de  formació 
professional relacionada amb l’àmbit educatiu, social o empresarial...”

Estar en possessió d’una titulació de Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i 
Finances o titulació de formació professional equiparable, o bé estar en possessió d’una 
titulació  universitària  de  grau  o  llicenciatura  en  Economia,  Administració  i  Direcció 
d’empreses o Relacions Laborals. 

S’opta per aquesta categoria laboral, per una banda  pel fet que amb aquesta titulació la 
persona a contractar  a més de realitzar les tasques pròpies de de Prospecció, durà a 
terme administratives i de gestió,  que en aquest Programa suposen una considerable 
càrrega de treball   i  per altra, perquè l’última convocatòria de selecció de Tècnics de 
Prospecció , duta a terme en el  marc del Programa 7 comarques, la convocatòria va 
quedar deserta. 

PROPOSO

D’acord amb les necessitats de l’àrea,  obrir procés selectiu per tal de cobrir els llocs de 
treball  que s’especifiquen a continuació: 
Programa Singulars
Lloc de treball: Prospector/a Nivell B
Jornada laboral : 100% . 
Categoria laboral : Grup B
Durada prevista: Del 13 de maig al 31 de desembre de 2019



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 d’1 lloc de treball Tècnic/a prospector/-a Laboral

***7672**
***3615**
***7680**

Segon. Determinar els membres del Tribunal Qualificador

President/a:

Titular: Rosa Maria Solé Arrufat
Suplent: Cinta Lluís Ferré

Vocals:

Titular: Josep Luque Cervera
Suplent: Laura Rius Fernandez

Titular: Elvira Figueres Valldeperez
Suplent: Imma Sol Tucho

Secretari/a

Titular: Francesc Folqué Alcoverro
Suplent: Eva Bonfill Gilabert

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

PROVA 1: 
DATA: dijous, 9 de maig de 2019
HORA: 09.30
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, 9 de maig de 2019
HORA: 10.30
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. 

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

Tortosa, 8 de maig de 2019

La Presidenta,
Sandra Zaragoza Vallés

DOCUMENT AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA
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