Acord del Consell Rector de l’Institut Menorquí d’Estudis de data 12
d’agost 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 desenvolupar el projecte “seguiment de l’activitat pesquera a
Menorca – aproximació a la pesca recreativa a Menorca (Expedient I00142021-000003)
El director de l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), amb data 5 de juliol
de 2021, va emetre un informe en el qual exposa la necessitat de la contractació
temporal d’un/a tècnic/a especialista en medi marí per poder desenvolupar els treballs
establerts en el projecte «Seguiment de l’activitat pesquera a Menorca - aproximació a
la pesca recreativa a Menorca».
La tècnica del Servei de Gestió de Persones va emetre informe en data 21 de juliol de
2021.
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El Consell Insular de Menorca no disposa de borsa d’aquesta especialitat i, atès que
és un projecte molt específic i concret amb una durada determinada, és adient anar al
SOIB per a la contractació d’un candidat/a fins al final del projecte.
Per l’exposat anteriorment, per a aquesta selecció cal aprovar unes bases
específiques que es regiran 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 tant, proposo al Consell Rector que adopti l’acord següent:
Aprovar les bases específiques de l’oferta SOIB i la convocatòria per a la selecció
d’un/a tècnic/a especialista en medi marí per al projecte «Seguiment de l’activitat
pesquera a Menorca - aproximació a la pesca recreativa a Menorca», que consten com
a annex.

El president de l’Institut Menorquí d’Estudis
Miquel Àngel Maria Ballester
Signat a Maó en la data de la signatura electrònica que figura en aquest document

BASES ESPECÍFIQUES DE L’OFERTA SOIB PER A LA SELECCIÓ D’UN/A
TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN MEDI MARÍ PER AL PROJECTE «SEGUIMENT DE
L’ACTIVITAT PESQUERA A MENORCA - APROXIMACIÓ A LA PESCA
RECREATIVA A MENORCA»
PRIMERA. OBJECTE
La present convocatòria té per objecte la contractació laboral temporal per obra o
servei d’un/a tècnic/a especialista en medi marí per al projecte «Seguiment de
l’activitat pesquera a Menorca - aproximació a la pesca recreativa a Menorca»,
subgrup de classificació professional A2 de l’Institut Menorquí d’Estudis, mitjançant
oferta de treball a través del SOIB.
Durada estimada: 15 mesos a partir de la seva contractació.
Sou: 30.233,98 euros/anuals.
L’anunci de la convocatòria es publicarà a la pàgina web de l’Institut Menorquí
d’Estudis (www.ime.cat).
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SEGONA. REQUISITS DELS ASPIRANTS
Per prendre-hi part, els aspirants hauran de reunir 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 en 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 edat i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.
c) Estar en possessió d’una titulació universitària de grau en biologia, ciències
ambientals o titulacions equivalents relacionades amb el medi ambient i marí i/o altres
disciplines cientificotècniques.
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 coneixement de la llengua catalana en el nivell B2, de conformitat amb el
Reglament d’usos lingüístics del Consell Insular de Menorca, publicat en el BOIB núm.
39 de 20 de març de 2021.
g) Tenir certificat d’anglès de nivell B1.
h) Tenir la titulació de patró d’embarcacions d’esbarjo, equivalent o superior.
i) Tenir la titulació de submarinisme.
j) Disposar del carnet de conduir B1.
TERCERA. ÒRGAN DE SELECCIÓ.

L’òrgan de selecció estarà constituït per un president i dos vocals. Un dels vocals
haurà de ser nomenat secretari.
Tots els membres hauran 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 podran proposar, si 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 dels 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
recusació dels articles 23 i 24 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú.
QUARTA. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
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El procés selectiu serà per oposició, que consistirà en la superació d’una entrevista i la
revisió del currículum. L’entrevista, no curricular, es basarà en el coneixement de la
matèria que es detalla a l’annex, relacionada amb les funcions a desenvolupar. Es
puntuarà de 0 a 10 punts i serà necessari obtenir un mínim de 5 punts.
El tribunal haurà d’establir prèviament els criteris de valoració, que hauran de ser
coneguts pels candidats en el moment de l’entrevista.
CINQUENA. PERSONAL SELECCIONAT MITJANÇANT OFERTA AL SOIB
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,
que el Ple del Consell Insular de Menorca va aprovar en sessió de caràcter ordinari de
20 de novembre de 2017.
Se seleccionarà al candidat o candidata amb millor puntuació.
SISENA. IMPUGNACIÓ
Les presents bases i tots els actes administratius que es derivin d’aquestes i de les
actuacions del tribunal qualificador podran ser impugnats conforme al que estableix la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.

ANNEX
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Projecte «Seguiment de l’activitat pesquera a Menorca - aproximació a la pesca
recreativa a Menorca»
El perfil de tècnic necessari es correspon a un titulat en biologia, ciències ambientals o
titulació similar relacionada amb el medi ambient i marí i/o altres disciplines
cientificotècniques. Es valorarà especialment l’experiència en coordinació de projectes
d’investigació en el medi marí, gestió d’equips, treball de camp i el domini d’eines
d’anàlisi de dades.
El/la tècnic/a s’haurà d’encarregar de la coordinació efectiva i coherent dels objectius i
actuacions del projecte esmentat, en col·laboració amb el del Grup d'Acció Local
de Pesca de l'Associació Leader Illa de Menorca (LEADER – GALP), realitzant les
tasques corresponent al correcte desenvolupament del projecte.
Les funcions que haurà de desenvolupar són les següents:

1. Coordinació, execució i monitorització de les accions del projecte «Seguiment
de l’activitat pesquera a Menorca - aproximació a la pesca recreativa a
Menorca».

2. Creació i organització d’un comitè assessor per al projecte i organització de
reunions de seguiment.

3. Comunicació periòdica amb el director del projecte sobre l’estat d’execució i el
desenvolupament de les actuacions.

4. Coordinació i realització del treball de camp durant 12 mesos per al cens
d’embarcacions recreatives de pesca al litoral de Menorca.

5. Coordinació i realització del treball de camp durant 12 mesos per al cens
d’embarcacions als ports i embarcadors de Menorca.

6. Coordinació d’un grup de pescadors recreatius voluntaris durant 12 mesos per
al seguiment de les captures.

7. Creació de bases de dades amb la informació obtinguda del treball de camp.
8. Creació d’una base de dades que pugui ser utilitzada amb sistemes
d’informació geogràfica.

9. Anàlisi estadística de les dades obtingudes en el treball de camp.

10. Disseny, coordinació i anàlisi de l’enquesta sobre pesca recreativa.
11. Elaboració dels informes corresponents al projecte d’acord amb el calendari
establert, així com els informes finals necessaris.

12. Integració i col·laboració amb els tècnics de l’OBSAM.
13. Difusió en pàgines web i xarxes socials.
14. Responsable de la divulgació dels resultats obtinguts en el projecte, així com
del desenvolupament del projecte.

15. Realització del control econòmic del projecte i la justificació.
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Per a l’elecció del/de la tècnic/a responsable es valorarà especialment els seus
coneixements en medi marí i gestió pesquera, la seva capacitat per treballar en equip,
els seus coneixements sobre el funcionament del procediment administratiu, així com
la seva experiència en gestió i coordinació de projectes.

Miquel Àngel Maria Ballester
01/09/2021 9:51:17
Signat
Maó

