
  

ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I DESENVOLUPAMENT DELS EXERCICIS 
TEÒRICS-PRÀCTICS  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: dimarts, 9 de juny de 2019
HORA: 09:00
LLOC: Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Tribunal qualificador
Presidenta titular: Anna Rel Puyo.
President suplent: Joan Carles Lacueva Coll.

Vocals
Titulars:
Judith Masip Hernández.
Laura Blanc Colell.
Maria Pilar Affonso Català
Vocals suplents:
Maria Rosa Pellisa Escoda

Funcions de secretària:
Una de les vocal farà la funció de secretària.

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. 

- 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. 

A Móra d'Ebre, a les 8:30 del dimarts 9 de juliol de 2019 es reuneixen les persones més amunt 
esmentades, amb l'objectiu de constituir-se com a Tribunal qualificador del procés de selecció pel 
sistema de concurs-oposició torn lliure, 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. 

Pl. Sant Roc, 2 | 43740 MÓRA D’EBRE | T. 977 401 851 | consell@riberaebre.org | www.riberaebre.org
 

Codi R.E.L.C: 8103040003 | CIF: P9300011E



  

CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL

La  presidenta  del  Tribunal  demana  als  membres  presents  que  manifestin  declaració  jurada  o 
promesa  de  no  trobar-se  en  cap  dels  supòsits  i/o  circumstàncies  previstes  a  l'art.23  de  la  Llei 
40/2015,  d'1  d'octubre,  de  règim  jurídic  del  sector  públic.  Totes  les  membres  del  Tribunal 
manifesten  no  incórrer  en  causa  d'abstenció  i  conseqüentment,  la  presidenta  declara  constituït 
vàlidament el tribunal qualificador. 

FASE  OPOSICIÓ.  DESENVOLUPAMENT  DE  LES  PROVES  DE  CONEIXEMENT  I 
EXERCICI TEÒRIC-PRÀCTIC

1.- Les proves de coneixements es divideixen en dues parts:

a) La primera part, eliminatòria, consisteix en la realització d’un test de 20 preguntes amb respostes 
alternatives, i relacionat amb el temari de l’Annex 1 de les Bases.

La durada d’aquesta prova serà determinada per la comissió de valoració.

La forma de puntuació de l’exercici és la següent:
- 0,50 punt per resposta correcta
- (-) -0,10 punts per resposta incorrecta
- 0 per sense resposta

La valoració d’aquest exercici  és de 0 a 10 punts, i  s’ha d’obtenir  un mínim de 5 punts per a  
superar-lo. Les qualificacions de les proves són les que s'indiquen tot seguit: 

DNI PUNTUACIÓ

 ***2571** 10,00

***1472** 7,40

***5790** Exclosa

***4448** Exclosa

***3437** Absent

***5931** 8,20

***1639** 6,60

***2066** 6,10

***2869** 7,00

***5932** 5,80

***5777** 8,20

***4850** Exclosa

***3883** 7,20
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Del resultat de la prova es desprèn que les persones que passen a la fase següent són: 

DNI PUNTUACIÓ

 ***2571** 10,00

***1472** 7,40

***5931** 8,20

***1639** 6,60

***2066** 6,10

***2869** 7,00

***5932** 5,80

***5777** 8,20

***3883** 7,20

Tal  i  com estableixen  les  Bases  del  procediment,  només  les  persones  aspirants  que  superin  la 
primera  part  d’aquesta  prova  tipus  test  podran  continuar  amb  la  realització  de  la  segona  part 
(exercici pràctic). 

b) La segona part, eliminatòria, consisteix en la realització d’un exercici pràctic relacionat amb les 
funcions, atribucions i comeses pròpies del lloc de treball objecte de la convocatòria. En aquest 
exercici es valoren les habilitats i destreses de les persones aspirants en tasques pròpies del lloc de 
treball.

La valoració d’aquest exercici  és de 0 a 10 punts, i  s’ha d’obtenir  un mínim de 5 punts per a  
superar-lo.

Les qualificacions de les proves són les que s'indiquen tot seguit: 

DNI PUNTUACIÓ

 ***2571** 9,75

***1472** 7,25

***5931** 8,25

***1639** 6,50

***2066** 4,00

***2869** 5,00

***5932** 8,25

***5777** 7,75

***3883** 5,00
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Del resultat de les proves i la mitjana dels dos exercicis es desprèn que les persones que passen a la 
fase següent són: 

DNI PUNTUACIÓ

 ***2571** 9,88

***1472** 7,33

***5931** 8,23

***1639** 6,55

***2066** NO APTE

***2869** 6,00

***5932** 7,03

***5777** 7,98

***3883** 6,10

Tal i com estableixen les Bases, en cas que no es pugui fer la mitjana per no superar el  segon 
exercici amb un mínim de 5 punts, el resultat final serà de NO APTE/A. Si el resultat final de la 
prova de coneixements a i b de les funcions del lloc de treball ha estat igual o major de 5 punts, serà 
la mitjana dels dos exercicis i aportarà un ordre al procés.

FASE CONCURS

Valoració de mèrits

Antiguitat  (màxim  4  punts).-  A continuació,  el  Tribunal  qualificador  fa  valoració  dels  mèrits 
específics que acrediten les aspirants sobre el desenvolupament de treballs professionals relacionats 
amb les funcions del lloc a cobrir. D’acord a les Bases, es computen els serveis efectius prestats en 
qualitat de treballadora social d’atenció primària al Consells Comarcals i Ajuntaments majors de 
20.000 habitants, els serveis efectius prestats en qualitat de treballadora social en administracions 
públiques (Generalitat  i  Diputacions),   i  altres  treballs  realitzats  de les titulacions  objecte  de la 
convocatòria  en empreses privades (fundacions,  associacions i  resta d’entitats  públiques que no 
tinguin la consideració d’administracions públiques), sempre que siguin en qualitat de treballador/a 
social. 

La valoració del mèrits acreditats sobre serveis prestats és la que segueix: 

DNI PUNTUACIÓ

 ***2571** 4

***1472** 2,01

***5931** 1
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***1639** 0,00

***2869** 0,14

***5932** 0,25

***5777** 0,00

***3883** 0,00

Formació i perfeccionament de coneixements (màxim 3 punts):

Es  valora  l’assistència  als  cursos,  jornades  i  seminaris  de  formació,  d’especialització  o  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.  La  valoració  del  mèrits  de  formació 
complementària a l’exigida i perfeccionament de coneixements és la que segueix:

DNI PUNTUACIÓ

 ***2571** 2,65

***1472** 3

***5931** 3

***1639** 2,40

***2869** 0,35

***5932** 2,80

***5777** 0

***3883** 0,60

CONVOCATÒRIA A L’ENTREVISTA DESPRÉS DE LES PROVES DE LES FASES 
D’OPOSICIÓ I CONCURS

Del resultats de les proves realitzades, queden convocades a l’entrevista  (de puntuació màxima 3 
punts) les següents candidates que hi concorren amb la següent puntuació. 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. 

DNI

 ***2571**

***1472**
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***5931**

***1639**

***2869**

***5932**

***5777**

***3883**

I sense haver-hi més assumptes a tractar, essent les 13:30 hores del dia més amunt esmentat, la 
presidenta aixeca la sessió i en prova de conformitat tots els presents signen l’acta.

Móra d’Ebre, a data de signatura electrònica
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