
              

 

                                                                                        

  

 

N. Expedient 611 / 2021 

Assumpte 
PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, PER 
CONCURS DE MÈRITS, D’UN TÈCNIC/A EN GESTIÓ DE PROJECTES 
EUROPEUS (Project Manager del PECT EBREBIOTERRITORI) 

 
 

ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, PER 
CONCURS DE MÈRITS, D’UN TÈCNIC/A EN GESTIÓ DE PROJECTES EUROPEUS (Project 

Manager del PECT EBREBIOTERRITORI) 

 
DATA: Dimecres, 28 de juliol de 2021 

 
HORA: 09:00 
 
LLOC: Consell Comarcal del Baix Ebre  
 
Es reuneix els Tribunal de qualificació que es composa dels següents membres: 
 
MEMBRES DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
Presidenta 
 
Sra. Rosa Maria Solé Arrufat 
 
Vocals 
 
Sra. Maria Teresa Barberà Martí – Interventora acctal. del Consell Comarcal del Baix Ebre 
 
Sr. Lluís Melich Garcia, tècnic del Consell Comarcal del Baix Ebre amb coneixements sobre els 
ajuts europeus 
 
Sra. Emma Gorgori Bonet, cap de projecte de Projectes Europeus de l'Àrea de Projectes 
Europeus i Regió del Coneixement de la Diputació de Tarragona 
 
Secretària 
 
Sra. Eva Iglesias Mauri 
 
Atès que els membres del Tribunal han signat una declaració d’absència de conflicte d’interessos 
en la que s’exposa que coneixen l’article 61 del Reglament Financer (Reglament (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les normes 
financeres aplicables al pressupost general de la Unió). 
 
Atès que Per Resolució del secretari d’Administració Local i de Relacions amb l’Aran de data 12 
d’abril de 2021, es resol el procediment per a la selecció dels projectes d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT s’atorga al Consell Comarcal del Baix 
Ebre la subvenció per al PECT EbreBioterritori: Estructures i eines per a la transformació 
econòmica de les Terres de l'Ebre. Atès que el projecte a desenvolupar està subvencionat amb 
fons europeus, el venciment de la relació laboral serà la finalització de l’operació. 



              

 

                                                                                        

  

 

Atès que el Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en la sessió plenària de data 28 de maig de 
2021, va aprovar les bases reguladores que regeixen el procés de selecció, mitjançant el sistema 
de concurs de mèrits, d’un/a tècnic/a, personal laboral temporal, per desenvolupar les tasques 
de Projecte Manager del PECT EbreBioterritori. I alhora es convoquen les proves selectives. 
 
Atès que en data 3 de juny de 2021 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 10 de juny de 2021 es publica 
rectificació de l’anunci al BOPT i un extracte al DOGC.  Dins el termini establert de 20 dies hàbils 
des de l’endemà de la darrera publicació al DOGC o al BOPT, s’han presentat les sol·licituds de 
participació en el procés selectiu. 

Atès que d’acord amb la resolució de presidència d’admesos i exclosos P 70 / 2021, es declaren 
admesos/es, els següents: 

 

Admesos/es  

DNI/NIF/NIE 
NÚMERO ALEATORI 

COGNOMS, NOM 
EXEMPCIÓ DE REALITZAR 
LA PROVA DE LLENGUA 

CATALANA 

***0367** PANISELLO CABRERA, ALBA MARIA SI 

 
El procés selectiu es realitza mitjançant el sistema de concurs, es valoren els mèrits, l’experiència 
professional i l’entrevista personal amb un màxim global de 15 punts. 
 

- Valoració de mèrits i experiència professional de la persona aspirant, màxim 10 punts 
- Entrevista personal de valoració de competències del lloc de treball, màxim 5 punts. 

Només passen a la fase de l’entrevista els aspirants que hagin superat els 4 punts de la 
valoració dels mèrits.  

 
Valoració de mèrits i experiència professional 

A) Formació reglada, màxim 5 punts 
 

TIPUS PUNTUACIÓ MÀXIM 
Formació relacionada amb el funcionament de 
l’Administració Pública: procediments i/o 
funcionament de programari d’utilització 
estandarditzada en l’àmbit de l’administració 

0,01 punts per hora 1,25 

Formació complementària relacionada amb fons  
europeus 

0,01 punts per hora 1,00 

Formació universitària addicional a la aportada  
com a requisit i relacionada amb el lloc de treball 

Grau o llicenciatura 
1,0 punts 
Diplomatura 0,50 punts 

1,00 

Cursos de postgrau, especialització o doctorat, 
relacionats amb fons europeus i gestió de projectes 

0,50 per curs 1,00 

Coneixements d’informàtica acreditats  
mitjançant els ACTIC o titulacions oficials 

Nivell mitjà: 0,25 
Nivell Avançat: 
0,50(*) CFGS: 
0,75 

0,75 

(*) La puntuació del nivell avançat inclou la puntuació del nivell mitjà 



              

 

                                                                                        

  

 

 
B) Experiència professional vinculada al lloc de treball a ocupar, màxim de 5 punts: 

 
TIPUS PUNTUACIÓ MÀXIM 

Experiència laboral en administracions públiques en 
gestió de projectes d’especialització i competitivitat 
territorial (PECT) o FEDER 

0,05 per mes treballat 2,50 

Experiència laboral en administracions públiques en 
gestió d’altres projectes europeus, fons estructurals, 
fons de cohesió o similars. S’inclou en aquest apartat 
el treball desenvolupat en Universitat Públiques 

0,05 per mes treballat 1,50 

Experiència laboral en entitats privades o empreses 
en gestió de projectes europeus, fons estructurals, 
fons de cohesió o similars. S’inclou en aquest apartat 
el treball desenvolupat en Universitat Privades 

0,05 per mes treballat 1,00 

 

Atès que 1 any d’experiència és requisit per a ser aspirants, del total d’aquesta valoració es 
descomptaran 0,6 punts. No es computaran els serveis prestats simultàniament. 
 
Els serveis prestats s’han d’acreditar mitjançant certificat de la vida laboral del sol·licitant estès 
per la Tresoreria General de la Seguretat Social i contractes de treball o fulls de nòmina o 
qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa i categoria dels serveis prestats i/o qualsevol altre 
document on consti de forma clara el detall de les tasques desenvolupades en relació al mèrit 
al·legat. Són necessaris ambdós tipus de documents. 
 
La manca d’acreditació de la tasca realitzada i la seva vinculació al mèrit al·legat donarà lloc a 
NO comptabilitzar-lo. 
 
El resultat d’aquesta fase de concurs ha estat: 
 

DNI/NIF/NIE COGNOMS, NOM Experiència Formació Total mèrits 

52603679B PANISELLO CABRERA, ALBA MARIA 2,40 2,12 4,52 

 
Entrevista personal 
 
El Tribunal de qualificació manté una entrevista amb l’aspirant que ha superat la fase anterior per 
tal de valorar la idoneïtat de l’aspirant a les condicions específiques del lloc de treball. La 
puntuació màxima que es pot atorgar és de 5 punts. L’entrevista personal tindrà una part de 
contingut objectiu i preguntarà als aspirants sobre els seus coneixements en relació a: 
 

a) els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) 
b) el RIS3CAT 
c) els ajuts FEDER 

  



              

 

                                                                                        

  

 

Després de realitzar l’entrevista a l’aspirant, el resultat és: 
 

DNI/NIF/NIE COGNOMS, NOM Entrevista 

52603679B PANISELLO CABRERA, ALBA MARIA 5,00 

 
 
Un cop finalitzat el procés, el resultat final d’acord amb les puntuacions totals de l’aspirant és el 
següent: 

DNI/NIF/NIE COGNOMS, NOM ENTREVISTA Experiència Formació 
Total 

mèrits 
TOTAL 

CONCURS 

52603679B PANISELLO CABRERA, 
ALBA MARIA 

5 2,40 2,12 4,52 9,52 

 

Vist el resultat del procés, el Tribunal qualificador eleva a la Presidència el resultat final d’aquest 
procés de selecció i proposa la contractació de la Sra. Alba Maria Panisello Cabrera com a 
Project Manager PECT EbreBioterritori. 
 

Finalització del procés:  28 de juliol de 2021 a les 12.00 hores  

I perquè consti es signa aquesta acta en format digital. 

 

Presidenta      Secretària 
 
Sra. Rosa Maria Solé Arrufat    Sra. Eva Iglesias Mauri 
 
 
 
 
 
Vocals 
 
Sra. Maria Teresa Barberà Martí    Sr. Lluís Melich Garcia Martí 
 
 
 
 
 

Sra. Emma Gorgori Bonet 
 
 
 

Eva Iglesias 
Mauri - DNI 
52608442J 
(AUT)

Firmado 
digitalmente por Eva 
Iglesias Mauri - DNI 
52608442J (AUT) 
Fecha: 2021.07.29 
07:41:43 +02'00'


