
 

 
BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA 
CONTRACTACIÓ EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL, D’UN/A D’ORIENTADOR/A 
LABORAL. GRUP A2 DE TITULACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 

 
1. Objecte de la convocatòria 
 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació del procés de selecció per a la contractació, 
en règim laboral temporal, d’1 lloc de treball d’Orientador/a laboral per desenvolupar 
actuacions en el marc del següent programa, del Servei d’Ocupació de Catalunya: 

- 1 llocs d’Orientador/a laboral – Programa ENFEINA’T  

 Aquesta convocatòria es regeix pels següents documents: 

 
1. BASES DE REGULACIÓ DELS CRITERIS GENERALS PER A LA SELECCIÓ DE 
TÈCNICS DE L’ÀREA D’ACTIVACIÓ ECONÒMICA I PROGRAMES D’OCUPACIÓ DEL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE publicades al BOPT número 50 de data 13 de 
març de 2017 i la correcció en el BOPT número 75 de data 19 d’abril de 2017.  
 
(ADJUNTEN EN ANNEX)  
 
 
2. Aquestes bases específiques  
 
 
2. Lloc de treball, relació laboral i requisits d’accés  
 
 
Orientador/a laboral–Coordinador/a de projectes (Programa EINFEINA’T),  
 
1 lloc de treball d’Orientador/a laboral Programa ENFEINA’T  
 
Caràcter: Temporal  
Tipus de contacte: Per a obra o servei determinat 
Jornada: Parcial  
Durada prevista: Desembre 2020 
Categoria: Tècnic/a de projecte  
Grup de classificació: A2  
Sistema Selectiu: Concurs de mèrits i capacitats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Requisits d’accés: 
 
 

• Estar en possessió d’una titulació universitària de grau, diplomatura o 
llicenciatura en Economia, Administració i Direcció d’empreses, Ciències 
Polítiques, Dret, Psicologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Educació Social, 
Treball Social, Ciències Empresarials o Relacions Laborals. 

 
 
Els aspirants que superin les proves i no siguin contractats,  restaran en borsa,  per 
ordre de puntuació,  per a vacants o substitucions per desenvolupar funcions en el 
mateix programa ENFEINA’T. 
 
 
3. Funcions genèriques del lloc de treball:  
 
 
Objectiu del lloc: Proporcionar un acompanyament individualitzat permanent de la 
persona participant al llarg de tot el període de contractació i la seva posterior inserció 
laboral. Facilitar a les persones contractades una millor adaptació al lloc de treball, i 
aportar-los-hi un reforç competencial durant la contractació laboral per al seu retorn al 
mercat laboral.  
 
 
Tasques a realitzar Programa ENFEINA’T:  

- Participar en el procés de selecció i contractació de les persones que s’hauran 
de contractar.  

- Portar a terme el seguiment i la supervisió de l’experiència laboral de la 
persona participant durant tot el període d’execució del programa.  

- Realitzar sessions de suport i acompanyament individual i grupal durant tota la 
contractació laboral i el procés d’integració laboral. 

 
 
4. Presentació de sol·licituds:  
 
Les sol·licituds es poden presentar fins el 11 de desembre de 2019 a les 23:59h. 
 
Tota la documentació es presentarà, a l’apartat instància genèrica, a través de la seu 
electrònica del Consell Comarcal del Baix Ebre https://www.seu-e.cat/web/ccbaixebre.  
 
Les sol·licituds, juntament amb tota la documentació requerida, també es poden 
presentar en el Registre general del Consell Comarcal del Baix Ebre (C/ Barcelona, 152 
43500 Tortosa) en horari de registre o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’art. 
16 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, a partir de la corresponent convocatòria del procés de 
selecció per la presidència.  
 
 
Caldrà fer constar de forma clara la voluntat de presentar-se al procés selectiu i adjuntar 
tota la documentació requerida i la documentació per la valoració dels mèrits. Només es 
tindrà en compte, per a admetre l’aspirant i per a valorar els mèrits, la documentació que 
s’hagi adjuntat a la instància presentada dins el termini corresponent. 



 

 
 
5. Temari específic de preparació per al procés selectiu dels llocs de treball:  
 
CAL TENIR EN COMPTE ELS 8 TEMES DEL TEMARI GENÈRIC QUE CONSTA AL 
DOCUMENT DELS CRITERIS GENERALS 
 
 
Temari específic 
 
Tema 9. Específic del lloc: Recursos i programes ocupacionals i formatius a la comarca 
del Baix Ebre 
Tema 10. Específic del lloc: Procés d’orientació i intermediació laboral. El model de 
competències 
 
 
 
6. Dia de realització de les proves de selecció  
 
El procés de selecció tindrà lloc, previsiblement, el dia 16 de desembre de 2019 a partir 
de les 9.00 hores a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre.  
 
Els aspirants disposaran de 30 minuts per a la realització del test 
 
Aquesta data pot variar per circumstàncies degudament motivades i comunicades als 
aspirants.  
 
 
 
Tortosa, 9 de desembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


