Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 15 de febrer
de 2021, relatiu a l’aprovació de les bases específiques de l’oferta SOIB i la
convocatòria per a la selecció d’un Tècnic especialista en Medi Marí per a
desenvolupar el Projecte MAREBI concedit per la Fundació Biodiversitat a
l’Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca
La directora insular de Reserva de Biosfera, amb data 4 de gener de 2021, va emetre
un informe en el què exposa la necessitat de contractar temporalment un tècnic
especialista en medi marí per poder desenvolupar els treballs corresponents al
projecte MAREBI.
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Consta en l’expedient l’informe de la tècnica del Servei de Gestió de Persones, de data
29 de gener de 2021, sobre aquest assumpte.
El Consell Insular de Menorca no disposa de cap borsa de treball d’aquesta
especialitat, per la qual cosa, en tractar-se d’un projecte tan específic i concret, amb
una durada determinada, es considera adient acudir al SOIB per a la contractació d’un
candidat fins a la finalització del projecte.
Per a aquesta selecció, cal aprovar unes bases específiques que es regeixin per les
Bases generals que han de regir el procediment de selecció de personal funcionari
interí i laboral temporal del Consell Insular de Menorca.
Per tot l’exposat anteriorment, i atesa la proposta del conseller executiu del
Departament de Serveis Generals el Consell Executiu, s’adopta l’acord següent:
Aprovar les bases específiques de l’oferta SOIB i la convocatòria per a la selecció d’un
tècnic especialista en medi marí per al projecte Marebi, que consten com a annex.

ANNEX
BASES ESPECÍFIQUES DE L’OFERTA SOIB PER A LA SELECCIÓ D’UN TÈCNIC
ESPECIALISTA EN MEDI MARÍ PER AL PROJECTE MAREBI «Gestió d’espais
marins protegits en una reserva de biosfera insular»
Primera. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la contractació d’un tècnic especialista en medi
marí per al projecte Marebi, per al nomenament de funcionaris interins per projectes en
places enquadrades a l’escala d’Administració especial, subescala tècnica i subgrups
de classificació professional A2 del Consell Insular de Menorca, mitjançant una oferta
de treball a través del SOIB.
Durada estimada: fins al 30 de novembre de 2021.
Sou: 33.418,80 euros/anuals.
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L’anunci de la convocatòria es publicarà a la pàgina web del Consell Insular de
Menorca (www.cime.es) i al tauler d’anuncis.
Segona. Requisits dels aspirants
Per prendre-hi part, els aspirants han de complir, en la data d’expiració del termini
assenyalat per a la presentació de sol·licituds, els requisits següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna de les previstes a l’article 57 del Text refós
de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2015, de 30 d’octubre, que permeti l’accés a l’ocupació pública.
b) Haver complert 16 anys d’edat i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió d’una titulació universitària de grau en Biologia Marina, Ciències
del Mar, Biologia (especialització en temes marins) o titulacions equivalents
relacionades amb el medi marí.
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d) No tenir cap malaltia ni defecte físic que impossibilitin l’exercici normal de la funció.
e) No haver estat separats, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap
administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats
autònomes, ni trobar-se inhabilitats de forma absoluta o especial per a ocupacions o
càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, en el
cas que haguessin estat separats o inhabilitats. En el cas de nacionals d’un altre estat,
no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmesos a sanció
disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes,
l’accés a una ocupació pública.
f) Acreditar el nivell B2 de coneixements de la llengua catalana, de conformitat amb el
Reglament d’usos lingüístics del Consell Insular de Menorca, publicat en el BOIB núm.
16 de 3 de febrer de 2018.
Tercera. Òrgan de selecció
L’òrgan de selecció estarà constituït per un president i dos vocals. Un dels vocals ha
de ser nomenat secretari.
Tots els seus membres han de comptar amb titulació igual o superior a l’exigida al grup
o subgrup d’accés a les places convocades.
Els membres de l’òrgan de selecció poden proposar, si s’escau, la incorporació
d’assessors o especialistes per a totes o alguna de les proves.
Els càrrecs de naturalesa política i el personal eventual de l’Administració no poden
formar part dels òrgans de selecció. Tampoc no en poden formar part els representants
de les empleades i els empleats públics, sens perjudici de les funcions de vigilància i
vetlla del bon desenvolupament del procediment selectiu.
Els membres de l’òrgan de selecció estan subjectes als principis d’abstenció i
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recusació que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 39/2015 del procediment
administratiu comú.
Quarta. Procediment de selecció
El procés selectiu serà per oposició, que consistirà en la superació d’una entrevista.
Aquesta entrevista, no curricular, es basarà en el coneixement de les matèries que es
detallen en l’annex, relacionades amb les funcions a desenvolupar. Es puntuarà de 0 a
10 punts i serà necessari obtenir un mínim de 5 punts per continuar el procés selectiu.
El tribunal ha d’establir prèviament els criteris de valoració, que han de ser coneguts
pels candidats en el moment de l’entrevista.
Cinquena. Personal seleccionat mitjançant oferta al SOIB
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La selecció urgent, a través del SOIB, es regula per aquestes bases específiques i per
la base 10 bis de les Bases generals que han de regir el procediment de selecció de
personal funcionari interí i personal laboral temporal del Consell Insular de Menorca.
Un cop finalitzat el contracte, el, o en el seu cas els treballadors, crearan una borsa
que només podrà ser utilitzada per a projectes amb requeriments anàlegs als
establerts per a aquesta selecció.
Sisena. Impugnació
Les presents bases i tots els actes administratius que derivin d’aquestes i de les
actuacions del tribunal qualificador podran ser impugnats d’acord amb el que estableix
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

EL CONSELLER EXECUTIU DE SERVEIS GENERALS
José Pastrana Huguet
Signat a Maó en la data de la signatura electrònica
que figura en aquest document.

ANNEX
Projecte MAREBI «Gestió d’espais marins protegits en una reserva de biosfera
insular»
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El perfil de tècnic necessari es correspon a un titulat en Biologia Marina, Ciències de la
Bar, Biologia (especialització en temes marins) o una titulació similar relacionada amb
el medi marí.
El tècnic s’ha d’encarregar de la coordinació efectiva i coherent dels objectius i les
actuacions del projecte MAREBI, realitzat amb la col·laboració de la Fundació
Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a
través del Programa Pleamar, cofinançat pel Fons Europeu Marítim i de Pesca
(FEMP), a més de dur a terme algunes actuacions concretes i la justificació final del
projecte davant la Fundació Biodiversitat.
Les funcions a desenvolupar són les següents:
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1. Coordinació, execució i monitorització de les accions del projecte MAREBI a
implementar i desenvolupar a Menorca.
2. Integració en l’equip de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera i cooperació
amb el director del projecte per desenvolupar les accions previstes.
3. Elaboració dels informes corresponents al projecte d’acord amb la
temporalització establerta, així com els informes finals necessaris.
4. Comunicació periòdica amb el director del projecte sobre l’estat d’execució i el
desenvolupament de les actuacions.
5. Realització de les contractacions establertes en el projecte, i control i
seguiment de les seves actuacions.
6. Participació en campanyes de seguiment d’aus marines, disseny, treballs de
camp i elaboració d’informes.
7. Coordinació i realització d’una campanya de tallers sobre els ecosistemes
marins als centres educatius.
8. Organització i gestió d’un cicle de conferències i un altre de cinema sobre
gestió d’ecosistemes marins.
9. Difusió i comunicació pública del projecte i les seves accions.
10. Gestió de pàgines web i de xarxes socials.
11. Organització de diferents jornades sobre el medi marí i els resultats del
projecte.
12. Control econòmic del projecte i la seva justificació.
Per a l’elecció del tècnic responsable es valoraran especialment els seus
coneixements sobre el medi marí, la seva capacitat per treballar en equip, els seus
coneixements sobre el funcionament del procediment administratiu, i la seva
experiència en gestió i coordinació de projectes.

Josep Pastrana Huguet
15/02/2021 14:13:53
Signatura electrònica
Maó
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