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Assumpte

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE
COORDINADOR/A DE L’ICIF DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE

ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA

PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE COORDINADOR/A DE L’ICIF DEL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
DATA: Dijous, 7 d’abril de 2022
HORA: 10:00
LLOC: Consell Comarcal del Baix Ebre
MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ
Presidenta
Sra. Rosa Maria Solé Arrufat – Secretària accidental del Consell Comarcal del Baix Ebre
Vocals
Sra. Mila Garriga Garrit – Coordinadora Serveis Socials del Consell Comarcal del
Montsià
Sr. Ismael Eixarch Queralt – Director tècnic d’Atenció Primària de l’Ajuntament de
Tortosa
Secretària
Sra. Eva Iglesias Mauri
El Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 28 de gener de
2022, va aprovar les bases reguladores del procés selectiu per cobrir la plaça vacant de
Coordinació de l’ICIF, en la plantilla comarcal, dins del procés d’estabilització temporal,
en règim de personal laboral, mitjançant el sistema de concurs i alhora convocar les
proves selectives.
En data 7 de febrer de 2022 es publica el text íntegre de les bases al Butlletí Oficial de
la Província i al tauler físic i electrònic de la Corporació. En data 14 de febrer de 2022
es publica un extracte al DOGC. Dins el termini establert per tal de presentar sol·licituds
de participació al procés de selecció, per resolució de Presidència P 26/ 2022, es
declaren admesos/es, els següents:

DNI/NIF/NIE
NÚMERO ALEATORI

COGNOMS, NOM

***7504**

BOTELLA QUESADA, ANDREA AMOR

***4204**

ESPASANDÍN MOREIRA, JULIETA AGUSTINA

***2508**

MARCH GISBERT, GEMMA

***0732**

FERRÉ PALLARÈS, SAMUEL

***5978**

ROMAN MASDEU, LAIA

***2404**

MEIX SUBIRATS, MARIA ISABEL

***7655**

FONTANET SOLER, IVO

El procediment de selecció comprèn una fase de concurs, seguida d’una entrevista
personal de caràcter voluntari i no eliminatori.
Fase de concurs. El Tribunal valora els mèrits presentats per l’aspirant d’acord amb el
següent:
EXPERIÈNCIA - ELEMENTS A VALORAR
Experiència en

tasques pròpies del

PUNTS
MAXIMS
lloc de treball a

desenvolupar:

DESGLOS

30,00
punts

funcionament d’una institució col·laboradora d’integració
familiar coordinació de col·lectius de treballadors de l’àmbit
dels serveis socials bàsics o especialitzats
1. Serveis prestats directament en ens locals desenvolupantfuncions
o tasques de coordinació d’equips de serveis socials i/o vinculats a
una ICIF

0,100 punts
per mes treballat

2. Serveis prestats en altres Administracions Públiques, Entitats,
Organismes o Empreses dependents, desenvolupant funcions o
tasques de coordinació d’equips de serveis socials i/o vinculats a
una ICIF

0,050 punts
per mes treballat

3. Serveis en qualsevol Administració Pública, Entitats, Organismes
o Empreses dependents, desenvolupant altres funcions o tasques
de nivell tècnic tipus A2 i/o vinculats a una ICIF

0,025 punts
per mes treballat

4. Serveis professionals de l’àmbit dels serveis socials prestats en el

0,010 punts

sector privat

per mestreballat

Sistema d’acreditació
Per als mèrits de serveis prestats fora del Consell Comarcal del Baix Ebre, s’haurà d’aportar vida laboral i
certificat de l’ens local o administració pública on s’han realitzats els serveis que acreditin clarament el tipus
de serveis prestats per a poder avaluar-los. En cas de no acreditar-ho no es valoraran.

Els serveis professionals en règim de contracte laboral, s’acreditaran mitjançant la vida laboral i el contracte
o qualsevol altre documents que pugui acreditar la categoria professional i la feina desenvolupada.
Els serveis professionals en règim de professional autònom s’acreditaran per qualsevol mitjà que la persona
aspirant disposi (encàrrecs, documents contractuals, certificats d’empresa, ...) i serà valorat a criteri del
Tribunal

FORMACIÓ - ELEMENTS A VALORAR

PUNTS

DESGLOS

MAXIMS
20 PUNTS
ACTIC nivell avançat
ACTIC nivell mitjà
ACTIC nivell bàsic
Jornades i cursos sobre matèries
relacionades amb el lloc de treball

0,50

0,50
0,30
0,20

directament

10,00

0,01 punts per hora

Master

1,00

Post-grau

0,75

Es valoraran quan tinguin relació amb
els serveis socials o els serveis
generals de l’Administració Pública

Diplomatura (no es computa la que es va acreditar per a

1,50

Es valoraran quan tinguin relació amb
els serveis socials o els serveis
generals de l’Administració Pública

2,00

Es valoraran quan tinguin relació amb
els serveis socials o els serveis
generals de l’Administració Pública

accedir al lloc laboral fix actual)

Llicenciatura o Graduat universitari

El resultat de la valoració en la fase de concurs ha estat la següent:
DNI/NIF/NIE

COGNOMS, NOM

FORMACIÓ

ANTIGUITAT

40924048X

MEIX SUBIRATS, MARIA
ISABEL

16,81

30,00

FERRÉ PALLARÉS, SAMUEL

16,27

6,30

MARCH GISBERT, GEMMA

8,23

1,13

ROMAN MASDEU, LAIA

4,22

0,00

74375048V

BOTELLA QUESADA,
ANDREA AMOR

1,35

0,00

74442043J

ESPASANDÍN MOREIRA,
JULIETA AGUSTINA

1,24

0,00

47476554T

FONTANET SOLER, IVO

0,00

0,00

52607321L
47825086J
47859781R

TOTAL CONCURS
46,81
22,57
9,36
4,22
1,35
1,24
0,00

Atès que la fase d’entrevista personal té una puntuació màxima de 10 punts. Atès que
l’aspirant situada en primer lloc dista del doble de puntuació del segon aspirant, el
tribunal de qualificació acorda, per unanimitat, no realitzar l’entrevista als aspirants i es
dona com a vàlid el resultat del quadre anteriorment exposat.
Vist el resultat del procés, el Tribunal qualificador eleva a la Presidència el resultat final
d’aquest procés de selecció i proposa la candidata Sra. Maria Isabel Meix Subirats per a
incorporar-se al lloc de treball de Coordinadora de l’ICIF – lloc de treball número 176,
d’acord amb la fitxa annexa a les bases que han regulat el procés de selecció.
El Tribunal proposa a la presidència que la resta d’aspirants conformin una borsa de
treball, per l’ordre de puntuació obtinguda, a partir de la qual es procedirà a la provisió
de les eventuals vacants o substitucions.

Finalització del procés: 7 d’abril de 2022 a les 11:00 hores
I perquè consti es signa aquesta acta en format digital.

Presidenta

Secretària

Sra. Rosa Maria Solé Arrufat

Sra. Eva Iglesias Mauri
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