REQUISITS I CRITERIS D’AVALUACIÓ PER A LA PROVISIÓ, AMB CARÀCTER
URGENT, D’UNA PLAÇA DE PSICÒLEG PER SUBSTITUIR UNA BAIXA PER IT

1.- Objecte d’aquesta convocatòria: L'objecte d’aquesta convocatòria és la
provisió d’una plaça de Psicòleg, per substituir un treballador de la Plantilla de
personal laboral del Consell Comarcal del Tarragonès, amb una jornada de 37,5
hores/setmanals, mentre duri el període de baixa per IT.

2.- Requisits dels aspirants:
a) Llicenciatura en Psicologia
b) Certificat de coneixements mitjans de llengua catalana (nivell C) o equivalent
c) Permís de conduir B1
d) DNI o passaport
e) Incorporació immediata

3.- Criteris d’avaluació dels aspirants:
a) Realització d’una prova de coneixements mitjans de llengua catalana, nivell C.
La valoració d’aquesta prova serà d’apte o no apte. Queden exempts de la seva
realització els aspirants que hagin acreditat documentalment que estan en
possessió d’algun dels certificats o títols equivalents que s’assenyalen a l’Ordre
PRE/228/2004, de 21 de juny, de la Generalitat de Catalunya, publicat al
DOGC núm. 4168 del 6 de juliol de 2004.
b) Realització d’una prova eliminatòria de coneixements pràctics en relació al lloc
de treball, amb una puntuació de màxima de 10 punts, quedant eliminats els
aspirants que no obtinguin un mínim de 5 punts.
c) Valoració de mèrits: es valorarà especialment els serveis prestats i la formació
en el camp dels Serveis Socials, així com l’experiència professional en conducció
de grups i treball comunitari. Puntuació màxima 2 punts.
d) Entrevista personal. Puntuació màxima 4 punts.
Documents justificatius:
- Per serveis prestats en administracions públiques: certificat expedit per
l'administració pública on s'hagin prestat els serveis.
- Per serveis prestats en empreses o entitats privades: contractes de treball i
informe de la vida laboral del sol·licitant estès per la Tresoreria General de
la Seguretat Social sense perjudici de la presentació de fulls de nòmina,
certificats o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis
prestats. Els serveis prestats hauran de ser de la mateixa titulació i
categoria de la plaça a què s’opti.

4.- Tribunal qualificador: Estarà constituït de la següent forma:
a) President: Cap de l’àrea de Benestar social i família o persona en qui delegui.
b) Vocals:
- Cap de la Unitat Tècnica de la infància i la família
- Un tècnic de la Corporació de la mateixa titulació
- Un funcionari delegat pel Secretari de la Corporació, que actuarà de
secretari del Tribunal
- Un representant sindical del personal laboral de la Corporació, amb veu i
sense vot.

5.- Borsa de treball.
S’establirà una borsa de treball amb els aspirants que hagin superat una
puntuació mínima de 5 punts i no obtinguin plaça, sent cridats segons les
necessitats del servei per realitzar substitucions per estricte ordre de puntuació
final.
Tarragona, 10 d’octubre de 2014

