CONSELL COMARCAL BAIX EBRE
ANUNCI G¶DSURYDFLyG¶XQHVEDVHVUHJXODGRUHVLFRQYRFDWzULD
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió de data 31 de març de 2022, ha
les Bases reguladores per a la constitució de la borsa de WUHEDOOG¶LQWHJUDGRUD
&2192&$7Ñ5,$  3(5 /$ &5($&,Ï '¶81$ %256$ '( 75(%$//
'¶,17(*5$'25$62&,$/3(5$/&216(//&20$5&$/'(/%$,;(%5(

a) Estar en possessió del títol acadèmic de Cicle Formatiu GH*UDX6XSHULRUG¶,QWHJUDFLy
Social, equivalent o la corresponent habilitació professional. 6L HV WUDFWD G¶XQ WtWRO
REWLQJXW D O¶HVWUDQJHU FDO GLVSRVDU GH O¶KRPRORJDFLy FRUUHVSRQHQW GHO 0LQLVWHUL
G¶(GXFDFLy&XOWXUDL(VSRUW
b) Estar en possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de català
certificat C1 (Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de
29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixement de català - DOGC núm. 6536
de 9 de gener de 2014) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o alguna
GH OHV WLWXODFLRQV HTXLYDOHQWV G¶DFRUG DPE HO 'HFUHW  GH  GH PDLJ VREUH
DYDOXDFLyLFHUWL¿FDFLyGHFRQHL[HPHQWVGHFDWDOj PRGL¿FDWSHO'HFUHWGHGH
gener de 2014) i O¶2UGUH 9&3 GH  GH QRYHPEUH SHO TXDO HV UHIRQHQ L
DFWXDOLW]HQHOVWtWROVGLSORPHVLFHUWL¿FDWVHTXLYDOHQWVDOVFHUWL¿FDWVGHFRQHL[HPHQWGH
FDWDOjGHOD'LUHFFLy*HQHUDOGH3ROtWLFD/LQJtVWLFD PRGL¿FDGDSDUFLDOPHQWSHUO¶2UGUH
VCP/233/2010 GH  G¶DEULO  $L[tPDWHL[ pVG¶DSOLFDFLyHO 'HFUHW  G¶ GH
MXQ\ VREUH O¶DFUHGLWDFLy GHO FRQHL[HPHQW GHO FDWDOj L O¶DUDQqV HQ HOV SURFHVVRV GH
selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de
Catalunya.
&DVTXHQRHVSXJXLDFUHGLWDUGRFXPHQWDOPHQWHOQLYHOOGHFDWDOjHVWDEOHUWO¶DVSLUDQW
haurà de realitzar una prova de català.
c) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originaris/àries
de països en què el castellà sigXLOOHQJXDR¿FLDOKDXUDQG¶DFUHGLWDUSRVVHLUFRQHL[HPHQWV
de llengua castellana de nivell intermedi o nivell B2.
/¶DFUHGLWDFLyG¶DTXHVWFRQHL[HPHQWHVUHDOLW]DUjPLWMDQoDQWODVXSHUDFLyG¶XQDSURYDR
H[HUFLFLRSUHVHQWDQWXQGHOVGRFXPHQWVTXHV¶LQGLTXHQDFRQWLQXDFLy
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2. Condicions i requisits que han de reunir els aspirants:

08-04-2022

/¶REMHFWHG¶DTXHVWHVEDVHVpVODSURYLVLySHOVLVWHPDGHconcurs-RSRVLFLyG¶XQD%RUVD
de treball de personal laboral, per tal de cobrir vacants temporals en la categoria
G¶LQWHJUDGRUDVRFLDO

Pàg. 1-9

1. 2EMHFWHG¶DTXHVWHVEDVHV

- &HUWL¿FDW FRQIRUPHKDQFXUVDW ODSULPjULD LRODVHFXQGjULD LRHO EDW[LOOHUDW DO¶(VWDW
espanyol.
- 'LSORPD G¶HVSDQ\RO QLYHOO LQWHUPHGL R QLYHOO %  TXH HVWDEOHL[ HO 5HLDO GHFUHW
 GH  G¶RFWXEUH RHTXLYDOHQW R FHUWL¿FDFLyDFDGqPLFDTXH DFUHGLWL KDYHU
VXSHUDWWRWHVOHVSURYHVGLULJLGHVDO¶REWHQFLyG¶DTXHVW
- &HUWL¿FDW G¶DSWLWXG HQ HVSDQ\RO SHU D HVWUDQJHUV H[SHGLW SHU OHV HVFROHV R¿FLDOV
G¶LGLRPHV
d) Disponibilitat per realitzar desplaçament per la comarca del Baix Ebre, amb mitjans
propis.

3DUWLFLSDU HQ O¶HODERUDFLy GHOV SURMHFWHV G¶LQWHJUDFLy VRFLDO YLQFXODWV DOV
programes i/o serveis

x

Vetllar per l'execució de la programació establerta i els projectes individuals

x

Dinamitzar grups i detectar necessitats individuals i grupals

x

Detectar situacions potencials de risc que puguin afectar els infants i adolescents
i altres col·lectius buscar estratègies d'intervenció en el seu àmbit competencial.

x

$IDYRULU HQ HOV PHQRUV O¶DXWRHVWLPD SHUVRQDO L DMXGDU-los en la superació dels
IUDFDVVRVHQ HOV SURFHVVRV G¶DSUHQHQWDWJH HQ OHV GLILFXOWDWV SHUVRQDOV L HQ OD
integració laboral, social i cultural

x

Presentar als menors alternatives existents al municipi per al seu temps
G¶HVEDUMRWUHEDOODQWHQ[DU[DDPEHOVUHFXUVRVGHOPXQLFLSL

x

Promoure la participació de les famílies en els serveis i recursos de la xarxa

x

$IDYRULUODSDUWLFLSDFLyHQHOVSURJUDPHVG¶LQVHUFLy laboral .

x

(ODERUDUOHVPHPzULHVLUHFXOOG¶LQGLFDGRUVGHOVSURJUDPHV

x

,QWHUYHQFLyDO6HUYHLG¶,QWHUYHQFLy6RFLRHGXFDWLXSHUDLQIDQWVLDGROHVFHQWVHQ
situació de risc i les seves famílies.

x

Altres tasques que se li encomanin des de la coordinació del servei

/DXELFDFLyItVLFDGHOOORFGHWUHEDOOpVDODFLXWDWGH7RUWRVDSHUzO¶jPELWWHUULWRULDOGHO
lloc de treball és la comarca del Baix Ebre i caldrà realitzar desplaçaments. El
GHVSODoDPHQW O¶KD G¶HIHFWXDU HO WUHEDOODGRU SHOV VHXV SURSLV PLWMDQV L Gonarà lloc a la
indemnització corresponent. La impossibilitat de realitzar el desplaçament es causa
G¶H[WLQFLyGHOFRQWUDFWHGHWUHEDOO
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x

08-04-2022

Les funcions associades DO OORF GH WUHEDOO G¶LQWHJUDGRUD VRFLDO VREUH HO TXDO HV
FRQVWLWXLUjODERUVDG¶LQWHULQLWDWVyQHQJHQHUDOOHVVHJHQWV

Pàg. 2-9

3. Funcions principals del lloc de treball i àmbit territorial:

4. Desenvolupament del procés selectiu
Fase Oposició
4.1. Prova coneixement de llengües:
4.1.1 Llengua catalana:

/DGXUDGDPj[LPDG¶DTXHVWDSURYDVHUjGHWHUPLQDGDSHUOD&RPLVVLyGHYDORUDFLyLHO
UHVXOWDWGHO¶H[HUFLFLVHUjG¶$37($R12$37($
Queden exempts/es de la seva realització els/les aspirants que acreditin
GRFXPHQWDOPHQW¿QVDOPRPHQWGHUHDOLW]DFLyG¶DTXHVWDSURYDHVWDUHQSRVVHVVLyGHO
QLYHOOVXILFLqQFLDGHFDWDODQD FHUWL¿FDW&RVXSHULRUGHOD'LUHFFLy*HQHUDOGH3ROtWLFD
Lingüística, o titulació equivalent, i es consideraran com a aptes/as.
4.1.2 Llengua castellana:
1RPpV HQ HO FDV G¶DVSLUDQWV TXH QR WLQJXLQ OD QDFLRQDOLWDW HVSDQ\ROD L TXH QR VLJXLQ
RULJLQDULVjULHVGHSDwVRVHQTXqHOFDVWHOOjVLJXLOOHQJXDR¿FLDO&RQVLVWHL[HQXQDSURYD
eliminatòria de coneixements de llengua castellana, en què els/les aspirants hauran de
realitzar un exercici que consistirà en una redacció de 100 paraules, com a mínim, i a
PDQWHQLUXQDFRQYHUVDDPEPHPEUHVGHOD&RPLVVLy/DTXDOL¿FDFLyGHODSURYDVHUj
APTE/A o NO APTE$ L FDOGUj REWHQLU OD TXDOL¿FDFLy G¶$37($ SHU D SDUWLFLSDU HQ HO
procés selectiu.
5HVWHQ H[HPSWVHV GH OD UHDOLW]DFLy G¶DTXHVWD SURYD HOVOHV DVSLUDQWV TXH DFUHGLWLQ
GRFXPHQWDOPHQW¿QVDOPRPHQWGHODUHDOLW]DFLyG¶DTXHVWDSURYDHVWDUHQSRVVHVVLy
dels coneixements de llengua castellana de nivell intermedi o nivell B2.
4.2. Prova de coneixements de les funcions del lloc de treball:
Aquesta prova es divideix en dues parts:
D  /D SULPHUD SDUW HOLPLQDWzULD FRQVLVWHL[ HQ ODUHDOLW]DFLyG¶XQ WHVW GH 20 preguntes
DPEWUHVUHVSRVWHVDOWHUQDWLYHVLUHODFLRQDWDPEHOWHPDULGHO¶$QQH[
/DIRUPDGHSXQWXDFLyGHO¶H[HUFLFLpVODVHJHQW
- 0,50 punt per resposta correcta
- (-) 0,15 per resposta incorrecta
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Segona part6¶DYDOXDUjO¶H[SUHVVLyRUDODPEXQDFRQYHUVD

08-04-2022

Primera part&RQVLVWHL[HQXQH[HUFLFLHVFULWRQV¶DYDOXDUDQHOVFRQHL[HPHQWVSUjFWLFV
de llengua catalana, mitjançant preguntes sobre aspectes lingüístics.
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Consisteix en una prova eliminatòria de coneixements de llengua catalana, que consta
de dues parts:

- 0 per sense resposta o resposta anul·lada
La GXUDGDG¶DTXHVWDSURYDVHUjGHWHUPLQDGDSHUODFRPLVVLyGHYDORUDFLy
/DYDORUDFLyG¶DTXHVWH[HUFLFLpVGHDSXQWVLV¶KDG¶REWHQLUXQPtQLPGHSXQWV
per a superar-lo.
E /DVHJRQDSDUWHOLPLQDWzULDFRQVLVWHL[HQODUHDOLW]DFLyG¶XQH[HUFLFLSràctic 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.

1RPpVOHVSHUVRQHVDVSLUDQWVTXHVXSHULQODSULPHUDSDUWG¶DTXHVWDSURYD WHVW SRGUDQ
continuar amb la realització de la segona part (pràctic). Cas de no superar la primera
SDUWHOUHVXOWDW¿QDOVHUjGH12$37($
(OUHVXOWDW¿QDOGHODSURYD de coneixements de les funcions del lloc de treball serà la
mitjana dels dos exercicis.
Cas que no es pugui fer la mitjana per no superar un dels dos exercicis amb un mínim
GHSXQWVHOUHVXOWDW¿QDOVHUjGH12$37($
Fase Concurs
4.3. Valoració de mèrits:
4.3.1 Entrevista (màxim 2 punts):
La Comissió de Valoració efectuarà una entrevista per competències per determinar la
LGRQHwWDWGHODSHUVRQDDVSLUDQWDL[tFRPSHUYDORUDUO¶H[SHULqQFLDHQWDVTXHVSUzSLHV
del lloc de treball. Es valorarà el treball realitzat en funció dels informes acreditatius de
les activitats i projectes desenvolupats.
4.3.2 Antiguitat (màxim 5 punts):
a) Es computen els serveis efectius prestats en administracions públiques sempre que
siguin en llocs relacionats amb el que es convoca, a raó de 0,10 punts per mes complet
GHVHUYHLV(OWHPSVGHVHUYHLVSUHVWDWVVLPXOWjQLDPHQWQRPpVV¶KDGHFRPSXWDUXQD
vegada.
b) Altres treballs realitzats en empreses privades, sempre que siguin en llocs relacionats
amb el que es convoca a raó de 0,05 punts per mes complet de serveis.
1RHVFRPSXWHQHOVVHUYHLVSUHVWDWVVLPXOWjQLDPHQWDPEG¶DOWUHVLJXDOPHQWDOāOHJDWV
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/DYDORUDFLyG¶DTXHVWH[HUFLFLpVGHDSXQWVLV¶KDG¶REWHQLUXQPtQLPGHSXQWV
per a superar-lo.
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/DGXUDGDPj[LPDG¶DTXHVWH[HUFLFLVHUjGHWHUPLQDGDSHUOD&RPLVVLyGHYDORUDFLy
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En aquest exercici es valoren les habilitats i destreses de les persones aspirants en
tasques pròpies del lloc de treball.

/¶DQWLJXLWDW HQ VHUYHLV SUHVWDWV D O¶DGPLQLVWUDFLy S~EOLFD LR HPSUHVD SULYDGD V¶KD
G¶DFUHGLWDUPLWMDQoDQWFHUWL¿FDWGHODYLGDODERUDOGHOVROāOLFLWDQWHVWqVSHUOD7UHVRUHULD
General de la Seguretat Social. En el cas de treballs a una administració pública
V¶DFRPSDQ\DUjDPpVDPpVXQFHUWL¿FDWH[SHGLWSHUO¶$GPLQLVWUDFLyS~EOLFDRQV¶KDJLQ
prestat els VHUYHLVLHQHOFDVGHWUHEDOOVDO¶HPSUHVDSULYDGDV¶DFRPSDQ\DUjDPpVD
més, contractes de treball o fulls de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la
naturalesa dels serveis prestats.

(OV/HV LQWHUHVVDWVGHV KDQ G¶DSRUWDU D PpV GH OD FRUUHVSRQHQW FHUWL¿FDFLy
GRFXPHQWDFLyTXHDFUHGLWLHOVVHJHQWVH[WUHPVQRPEUHG¶KRUHVDVVLVWqQFLDRHQHO
VHXFDVDSUR¿WDPHQW
-

-RUQDGHVGH¿QVDKRUHVSXQWV
De deu a dinou hores 0,15 punts
De vint a trenta-nou hores 0,25 punts
A partir de quaranta hores 0,35 punts
Postgrau 0,50 punts
Màster 0,75 punts
Altres Estudis universitaris 1 punt

(QFDVTXHV¶DFUHGLWLQGLYHUVRVFHUWL¿FDWVGHODPDWHL[DDFWLYLWDWIRUPDWLYDG¶LQIRUPjWLFD
QRPpVHVYDORUDUjHOGHO¶~OWLPDHGLFLy
5. Presentació de sol·licituds
/DVROāOLFLWXGHVSUHVHQWDUjG¶DFRUGDPEHOPRGHOQRUPDOLW]DUTXHV¶DQQH[DDDTXHVWHV
bases. S'acompanyarà, en tot cas de:
-

Còpia del DNI o targeta o document d'identificació equivalent.
Document del curriculum vitae
Còpia de la titulació acadèmica requerida
Documentació acreditativa dels coneixements de llengua catalana
'RFXPHQWDFLyDFUHGLWDWLYDGHOVFRQHL[HPHQWVGHOOHQJXDFDVWHOODQDVLV¶HVFDX

No cal adjuntar la documentació relativa als mèrits al·legats. Aquesta documentació es
UHTXHULUjDOVDVSLUDQWVTXHKDJLQVXSHUDWODIDVHG¶RSRVLFLySHUWDOTXHODSUHVHQWLQHQ
el termini de 3 dies naturals posteriors a la data de requeriment.
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Només es tenen en compte les activitats formatives dels últims 10 anys, excepte màsters
i postgraus i altres estudis universitaris relacionats amb el lloc de treball que es convoca.
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Es valorDO¶DVVLVWqQFLDDOVFXUVRVMRUQDGHVLVHPLQDULVGHIRUPDFLyG¶HVSHFLDOLW]DFLyR
de perfeccionament, en funció de la seva homologació o nivell acadèmic i de la relació
amb les funcions pròpies del lloc de treball que es convoca, o amb habilitats que aquests
llocs requereixen.
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4.3.3. Formació i perfeccionament (màxim 5 punts):

La sol·licitud i la documentació obligatòria es presentaran al Registre General del
Consell Comarcal del Baix Ebre c. Barcelona, 152, 43500 Tortosa, o en qualsevol dels
OORFVDTXqIDUHIHUqQFLDO¶DUWGHODLlei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Preferentment, però, eVSRWSUHVHQWDUDO¶DSDUWDWLQVWjQFLDJHQqULFDDWUDYpVGHODVHX
electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre
/¶DFUHGLWDFLyGHOQLYHOOGHOOHQJXDFDWDODQDLRFDVWHOODQDTXDQV¶HVFDLJXLSRWSUHVHQWDUVH¿QVHOPRPHQWGHODUHDOLW]DFLyGHODSURYDGHFDWDOjLRFDVWHOOj

)LQDOLW]DWHOWHUPLQLGHSUHVHQWDFLyGHVROāOLFLWXGVODOOLVWDG¶DGPHVRVLH[FORVRVHVIDUj
pública mitjançant la seva exposició en el tauler G¶DQXQFLVGHO&RQVHOO&RPDUFDOGHO%DL[
Ebre i al web: http://www.baixebre cat.
Per a més informació podeu trucar al telèfon 977 44 53 08, de 9 a 14 hores o consultar
la web del Consell Comarcal del Baix Ebre: www.baixebre.cat.
Règim de recursos:
- RecuUV FRQWHQFLyV DGPLQLVWUDWLX HQ HO WHUPLQL Pj[LP GH  PHVRV GHV GH O¶HQGHPj
G¶DTXHVWDSXEOLFDFLyGDYDQWGHO-XWMDW&RQWHQFLyV$GPLQLVWUDWLXGH7DUUDJRQD
- 'HPDQHUDDOWHUQDWLYDLSRWHVWDWLYDUHFXUVGHUHSRVLFLyHQHOWHUPLQLPj[LPG¶PHV
GHVGHO¶HQGHPjG¶DTXHVWDSXEOLFDFLyGDYDQWGHO3UHVLGHQWGHO&RQVHOO
8.- Comissió de valoració
La Comissió de valoració es constituirà de la manera següent:
President
Titular: la secretària de la Corporació
Suplent : Tècnica de Recursos Humans de la Corporació.
Vocals
Titulars:
-WUHEDOODGRUDVRFLDOGHO¶jUHDG¶DWHQFLyVRFLDOSULPjULD
-/DFRRUGLQDGRUDGHO¶jUHDG¶LQIjQFLDLDGROHVFqQFLD
-(OFRRUGLQDGRUGHO¶jUHDG¶DWHQFLyVRFLDOSULPjULD
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/OLVWDG¶DGPHVRVLH[FORVRV

08-04-2022

Termini de presentació de sol·licituds: Fins el quinzè dia natural comptat des de
O¶HQGHPj GH OD SXEOLFDFLy GH O¶DQXQFL GH OD FRQYRFDWzULD HQ HO %XWOOHWt 2ILFLDO GH OD
Província.
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6. Terminis de presentació

Suplents
-7qFQLFVGHO¶jUHDGHVHUYHLVVRFLDOVFRPDUFDOV
Secretari:
7LWXODU)XQFLRQDULGHO¶jUHDGHVHFUHWDULD
La Comissió de valoració esta facultada per resoldre els dubtes o les discrepàncies
TXHV¶RULJLQLQGXUDQWHOGHVHQYROXSDPHQWGHOSURFpVGHVHOHFFLy

6¶LQWHQWDUjODFRPXQLFDFLyILQVDXQPj[LPGHWUHVYHJDGHVDOFRUUHXHOHFWUzQLFTXHHQV
hagin facilitat durant el període màxim de 48 hores.
L'interessat haurà de manifestar la seva acceptació o no acceptació. La renúncia a
ocupar el lloc de treball, la impossibilitat de contactar amb el candidat, o la manca de
manifestació en el termini atorgat habiliten al Consell Comarcal del Baix Ebre a la crida
GHOVHJHQWHQO¶RUGre.
6¶HQWHQGUjFRPDUHQ~QFLDODPDQLIHVWDFLyHVFULWDGHQRDFFHSWDUODRIHUWDH[FHSWHTXH
el/la treballador/a renuncií per causa degudament justificada i així ho sol·liciti per escrit
al Consell Comarcal del Baix Ebre.
9.3. El funcionament de la borsa VHUjGLQjPLFG¶DFRUGDPEHOVVHJHQWVVXSzVLWV
x

x
x

3HUDODFRQWUDFWDFLyVHVHJXLUjO¶RUGUHGHSXQWXDFLyH[FHSWHHQFDVGHUHQXQFLD
R VLWXDFLy H[FHSFLRQDO GH O¶DVSLUDQW SUqYLDPHQW LQIRUPDGD /¶DVSLUDQW TXH
renuncií a una crida, per causa degudament justificada, passarà a ocupar el lloc
següent.
(Q FDV GH VHJRQD UHQXQFLD O¶DVSLUDQW SDVVDUj D RFXSDU O¶~OWLP OORF GH OD OOLVWD
G¶HVSHUD
(QFDVGHWHUFHUDUHQXQFLDO¶DVSLUDQWFDXVDUjEDL[DGHODOOLVWDG¶HVSHUD
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9.2.- La comissió de valoració farà pública la relació dels candidats per ordre de
puntuació, i elevarà a Presidència per a la seva aprovació. Els FDQGLGDWVTXHV¶LQFORJXLQ
HQ OD ERUVD UHVWDUDQ D O¶HVSHUD GH VHU FULGDWV SHO &RQVHOO &RPDUFDO SHU RUGUH GH
puntuació, quan es produeixi la necessitat de contractació temporal. La duració
G¶DTXHVWD ERUVD VHUj GH GRV DQ\V WDQPDWHL[ SRGUj VHU FDQFHOāODGD  en qualsevol
PRPHQWTXDQMDQRVHUYHL[LSHUDO¶REMHFWLXSHUDOTXDOHVYDFRQVWLWXLU
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9.1.- El resultat final del procés serà la suma de les puntuacions obtingudes. En cas
G¶HPSDWODFRPLVVLyGHYDORració podrà proposar la realització de proves o entrevistes
FRPSOHPHQWjULHVSHUDUHVROGUH¶O
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9.- Funcionament i puntuació de la borsa i relació dels aspirants.

També quedarà exclosa de la borsa la persona que prèviament hagi treballat en aquesta
categoria i existeixi un informe negatiu.
10.- $VSLUDQWV SDUWLFLSDQWV D OHV ERUVHV GH WUHEDOOV G¶LQWHJUDGRUD VRFLDO GHO
Consell Comarcal del Baix Ebre, publicada al BOP de data 8 de novembre de 2019.

1. La comarca. Organització i competències. D.L. 4/2003, de 4 de novembre, pel
TXDOV¶DSURYDHO7H[WUHIyVGHOD/OHLG¶RUJDQLW]DFLyFRPDUFDOGH&DWDOXQ\D
2. Marc legal del Serveis Socials i cartera de serveis a Catalunya 2010-2011 en el
marc de la llei de Serveis Socials vigent. La Llei 14/2010 de 27 de maig dels drets
i les oportunitats en la infància i O¶DGROHVFqQFLD
3. (OV VHUYHLV EjVLFV G¶DWHQFLy VRFLDO &RPSHWqQFLHV RUJDQLW]DFLy L UHFXUVRV
Equips funcions i professionals. Relació amb els serveis especialitzats
4. Els Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència: Funcions i procés d'intervenció.
5. El/LDWqFQLFDG¶,QWHJUDFLy6RFLDOIXQFLRQVLUHVSRQVDELOLWDWV
6. 7qFQLTXHVGHUHFHUFDGHIHLQD3URJUDPHVG¶LQVHUFLyODERUDO
7. /¶DEVHQWLVPHHVFRODUHVWUDWqJLHVG¶LQWHUYHQFLy
8. 'LVVHQ\RUJDQLW]DFLyLDYDOXDFLyG¶DFWLYLWDWVGHOOHXUH
9. (O6HUYHLG¶,QWHUYHQFLy Socioeducativa per a infants i adolescents en situació de
risc i les seves famílies.
Convocar, a través de la Presidència, les proves, comunicant-ho als Organismes
corresponents que han de formar part del Tribunal a l'efecte de que designin els
membres per formar part de l'òrgan de selecció de la referida convocatòria.

2022-02658

ANNEX 1 .TEMARI
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(QDTXHVWFDVVH¶OVH[LPLUjGHUHDOLW]DUHOSURFpVVHOHFWLXPDQWHQLQW-los la puntuació
obtinguda. Voluntàriament podran aportar mèrits no al·legats en les convocatòries
PHQFLRQDGHVTXHHOVHUDQFRPSXWDWVVLV¶HVFDXSHULQFUHPHQWDUODSXQWXDFLyDQWHULRU
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Els/ les aspirants que formen part de la borsa de treball de treballadors/ores familiars
del Consell Comarcal del Baix Ebre, com a conseqüència de la convocatòria al BOP de
GDWD  V¶LQWHJUDUDQ HQ DTXHVWD ERUVD GH WUHEDOO VHPSUH L TXDQW QR KDJLQ
esgotaW OD WHUFHUD UHQ~QFLD SUHYLVWD HQ O¶DSDUWDW  VHPSUH L TXDQ FRPSOHL[LQ HOV
requisits de titulació.

Publicar la convocatòria i el text íntegre de les bases reguladores de les proves
selectives en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a la seu electrònica
d'aquest Consell Comarcal i un extracte en el DOGC
La qual cosa es fa pública per a coneixement general.
Tortosa, G¶DEULO de 2022
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La Secretària accidental,
Rosa Maria Solé Arrufat

