Ana María Rel Puyo (1 de 4)
Coordinadora de l'àrea de serveis a les persones
Data Signatura: 10/07/2019
HASH: bbac4d172ad52347e37992c0cadfd79c

ACTA DEL DESENVOLUPAMENT DE LA FASE ENTREVISTA I RESULTATS FINALS
DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE
TREBALL DE TREBALLADORES SOCIALS DE L'EBAS DEL CONSELL COMARCAL
DE LA RIBERA D'EBRE
DIA: dimecres, 10 de juny de 2019
HORA: 09:00
LLOC: Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Tribunal qualificador
Presidenta titular: Anna Rel Puyo.

ANTECEDENTS DEL PROCEDIMENT SELECTIU
Tipus: procediment selectiu per sistema de concurs-oposició torn lliure, per a la selecció de personal
laboral-temporal, Grup A2 de treballadors/es socials, grup A2, dels Serveis Socials Bàsics – EBAS
del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, i creació de borsa de treball.
- El 27 de maig de 2019 la Presidència del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre va aprovar
mitjançant el Decret 2019-0137 les Bases que regeixen la convocatòria i constitució d’una borsa de
treball.
- El 26 de juny de 2019 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per a la creació
d’aquesta borsa.

Maria Rosa Pellisa Escoda (3 de 4)
Treballadora Social
Data Signatura: 10/07/2019
HASH: 7f6842d49395a8f4835cd6d5a1daafb8

- El 4 de juliol mitjançant el Decret de Presidència 2019-0166 es va publicar la llista de persones
aspirants admeses a les proves selectives per a la creació de la borsa de treball sense que s’hagi
presentat al·legacions.
- El 9 de juliol s’aprova l’acta de constitució del Tribunal, realitzant-se les proves de coneixements
teòrics i exercici pràctic, fent-se públics els resultats d’acord a les Bases que regeixen el
procediment i convocant a les aspirants que han obtingut la qualificació d’apte a la fase d’entrevista.
A Móra d'Ebre, a les 9:00 del dimecres 10 de juliol de 2019 es reuneixen les persones més amunt
esmentades, amb l'objectiu de seguir amb la darrera fase del procediment de selecció pel sistema de
concurs-oposició torn lliure consistent en l’entrevista, per a la creació d’una borsa de treball per a la
contractació laboral temporal de treballadors/es socials dels Serveis Socials del Consell Comarcal
de la Ribera d’Ebre.
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Maria Pilar Affonso Català (2 de 4)
Treballadora Social
Data Signatura: 10/07/2019
HASH: ce64c205ff3b5faf5461cd7109164878

Vocals:
Judith Masip Hernández.
Maria Pilar Affonso Català
Maria Rosa Pellisa Escoda

L’entrevista es realitzarà per part del Tribunal qualificador el dia 10 de juliol a partir de les 9h a la
seu del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Pl. Sant Roc, 2. 43740 Móra d’Ebre per determinar
la idoneïtat de les persones aspirants. Del resultats de les proves realitzades, queden convocades a
l’entrevista (exercici amb una puntuació màxima 3 punts) les següents candidates:

DNI
***2571**

***1472**
***5931**
***1639**
***2869**
***5932**
***5777**
***3883**

El Tribunal qualificador realitza l’entrevista a fi i efecte de determinar la idoneïtat de la persona
aspirant. Es valora el treball realitzat en funció dels informes acreditatius de les activitats i projectes
desenvolupats, així com la disponibilitat d’incorporació immediata en cas que sigui necessari. De la
fase d’entrevistes es determina la següent puntuació:

DNI

PUNTUACIÓ

***2571**

3,00

***1472**

3,00

***5931**

3,00

***1639**

3,00

***2869**

2,75

***5932**

3,00

***5777**

2,75

***3883**

3,00
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Judith Masip Hernandez (4 de 4)
Treballadora Social
Data Signatura: 10/07/2019
HASH: b62a70c10e1fbb7d575fb618c8d76042

FASE ENTREVISTA.

PUNTUACIÓ FINAL. D'acord al punt 9 de les Bases, la valoració final correspon a la suma de les
puntuacions obtingudes en la fase de concurs-oposició i entrevista.
DNI

Fase oposició

Fase concurs

Entrevista

***2571**

9,88

6,65

3,00

***1472**

7,33

5,01

3,00

***5931**

8,23

4,00

3,00

***1639**

6,55

2,40

3,00

***2869**

6,00

0,49

2,75

***5932**

7,03

3,05

3,00

***5777**

7,98

0,00

2,75

***3883**

6,10

0,60

3,00

Amb aquests resultats el Tribunal fa pública la relació de les candidates per ordre de puntuació fent
la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Vist el desenvolupament del procés per a la selecció de les persones que han de formar part de la
borsa de treball per a la contractació temporal, grup de classificació A2, dels Serveis Socials del
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre mitjançant sistema de concurs-oposició torn lliure.
Vistos els resultats de les proves i la valoració de mèrits computables, i d’acord amb allò que
disposa l’apartat novè de les Bases, el tribunal qualificador acorda per UNANIMITAT:

DNI

PUNTUACIÓ

***2571**

19,53

***1472**

15,34

***5931**

15,23

***5932**

13,08

***1639**

11,95

***5777**

10,73

***3883**

9,70

***2869**

9,24

SEGON.- Comunicar aquesta proposta a la Presidència de la Corporació.
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PRIMER.- Fer proposta per a incloure en la borsa de treball per a futures contractacions de caràcter
temporal les següents persones d’acord al següent ordre de puntuació. La duració d’aquesta borsa
serà de tres anys o bé abans si hi ha derogació expressa de la mateixa en una convocatòria posterior.

I sense haver-hi més assumptes a tractar, essent les 10:15 hores del dia més amunt esmentat, la
presidenta del Tribunal qualificador aixeca la sessió i en prova de conformitat tots els presents
signen l’acta.
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Móra d’Ebre, a data de signatura electrònica

