
 
CONSELL COMARCAL DE L’URGELL   
    Serveis Socials d’Atenció Primària 

 

ANUNCI  

 

DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER COBRIR AMB CARÀCTER LABORAL UN 

LLOC D’EDUCADOR/A SOCIAL I DE LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE 

TREBALL EN EL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL. PUNTUACIÓ DE LA 

FASE D’OPOSICIÓ.  

 

Per Resolució de Presidència de 12 de gener de 2023 d’aprovació de la llista 

definitiva d’aspirants admesos i exclosos al procés de selecció d’un lloc 

d’educador/a social i constitució de borsa de treball, s’estableix la realització de 

les proves de la fase d’oposició el 16 de gener de 2023, a les 10:00 hores, a 

l’Escola Agrària de Tàrrega. 

 

El Tribunal qualificador del procés de selecció, finalitzat el termini fixat per a la 

realització de cada exercici de la fase d’oposició, procedeix a la valoració de les 

respostes dels aspirants de la que en resulta la puntuació següent:  

  

DNI  
1r Exercici (Puntuació 

màx. 10 punts) 
2n Exercici (puntuació 

màx. 10 punts) 

***6870** 8,00 6,25 

***1667** 7,00 6,25 

***9095** 6,50 5,50 

 

A la vista de les puntuacions indicades es considera que totes les persones 

aspirants que s’han presentat han superat la fase d’oposició, donat que han 

obtingut una puntuació en cada exercici superior al mínim previst de cinc punts. 

 

A continuació els/les membres del Tribunal acorden:  

 

Primer.- Fer pública la puntuació total, que en resulta del sumatori de les 

puntuacions obtingudes en els exercicis primer i segon de la fase d’oposició, dels 

aspirants que s’han presentat a les proves, i que ha estat la següent: 

 

NÚM. ORDRE DNI 1r Exercici  2n Exercici Puntuació Total  

 
1 ***6870** 8 6,25 14,25  

13 ***1667** 7 6,25 13,25  

29 ***9095** 6,5 5,5 12  



 
Segon.- Convocar de nou al Tribunal qualificador el proper 26 de gener de 2023, 

a les 9:00h, a la seu del Consell Comarcal de l’Urgell carrer Agoders, 16 de 

Tàrrega, per a la valoració dels mèrits de la fase de concurs dels aspirants que 

han superat la fase d’oposició. 

  

Tercer.- Convocar al Tribunal i als aspirants que han superat la fase d’oposició 

per a la realització de l’entrevista el mateix dia 26 de gener de 2023, a les 

11:00 h, a la seu del Consell Comarcal de l’Urgell carrer Agoders, 16 de 

Tàrrega. L’ordre de crida dels aspirants, serà cada 15 minuts, i pel mateix ordre 

de la llista que consta en el punt primer.  

 

Quart.- L’entrevista, d’acord amb el previst a les Bases del procés de selecció 

tindrà una durada màxima de 15 minuts per cada aspirant, i es valorarà el 

següent: 

- L’adequació al lloc de treball 

- El coneixement del territori 

- L’interès i motivació per les tasques a desenvolupar       

 

 

Tàrrega, 23 de gener de 2023 

 

El Tribunal Qualificador     

 


