PATRONAT MUNICIPAL DE L'HOSPITAL

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA ASSISTIDA
Plaça Sant Antoni, 2 - Tel. 971 48 01 00
07760 CIUTADELLA DE MENORCA

______

ANUNCI
El dia 21 de desembre es va aprovar la resolució 35/2017 que, copiada literalment diu,

Atès que en la Comissió Executiva de 4/10/2017 es van aprovar les bases que han de regir la selecció
d'un/a professional per a proveir el lloc de treball de gerent del Patronat Municipal de l'Hospital pel sistema
de lliure designació.
Vistes les bases de la convocatòria, publicades en el BOIB núm. 126, de 14/10/2017.
Vista la Resolució de presidència núm. 31/2017 de 5 de desembre, on s'aprova la relació definitiva
d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria, i es nomena al tribunal.
Vista l'acta de la selecció emesa pel tribunal, que copiada literalment diu,
«ACTA DE LA REUNIÓ DEL TRIBUNAL NOMENAT MITJANÇANT LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA NÚM. 31 DE
2017, DE DIA 5 DE DESEMBRE , PER A LA SELECCIÓ D'UN PROFESSIONAL PER LA PROVISIÓ DEL LLOC DE
TREBALL DE GERENT DEL PATRONAT MUNICIPAL DE L’HOSPITAL MITJANÇANT EL SISTEMA DE LLIURE
DESIGNACIÓ
Dia: 12 de desembre de 2017
Lloc: Patronat Municipal de l’Hospital. Pl Sant Antoni 2.
Assistents:

BARCELÓ MARTÍ, Caterina, Presidenta.

LLOMPART MUÑOZ, Joan, Secretari.

GONZALO BENDICHO, Pilar, Vocal tècnic.
Ordre del dia:
D’acord amb les bases de la convocatòria aprovada per la Comissió Executiva del Patronat Municipal de l’Hospital de
04/10/2017 (BOIB núm, 126, de 14/10/2017), l’objecte de la convocatòria és la selecció, per mitjà del sistema de lliure
designació, d’un professional per proveir el lloc de treball de gerent del Patronat Municipal de l’Hospital.
Desenvolupament de la sessió i acords:
Una volta s’han acceptat pels membres del tribunal els càrrecs pels quals han estat designats, i atès que s’han ofert a
complir fidelment el seu comès, queda constituït el Tribunal el dia 12/12/2017 a les 10 hores.
Mitjançant Resolució de Presidència núm. 31/2017 de 5 de desembre, s’ha aprovat la relació definitiva d'aspirants
admesos i exclosos a la convocatòria, i atès que en el quart punt se’ls convoca per a la realització de la selecció el dia
12/12/2017 a les 10:00 hores a les dependències del Patronat Municipal de l’Hospital Pl/ Sant Antoni 2, compareixen
les dues aspirants admeses:
LLINATGES I NOM

DNI

Català

OLIVELLA ROMERO, Marina

46753394Y

Acreditat

GARCIA QUEROL, M. Carme

39164531W

Acreditat

D’acord amb les bases 4 i 8 de la convocatòria, es procedeix per part del tribunal a la valoració dels mèrits i capacitats
a tenir en compte i que han estat acreditats documentalment per les candidates en el termini màxim de presentació
d’instàncies i relacionats amb el següent:
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- Experiència professional com a gerent o director de centres públics o privats de l’àmbit socio-sanitari.
- Experiència professional de nivell superior (subgrup A1 o grup 1) com a gerent, cap o director de departament, àrea
o serveis, en administracions públiques; o com a director o gerent d’organismes autònoms de l’administració pública.
- Formació i coneixements a l’àmbit socio-sanitari.
- Formació i coneixements en dret públic, procediment administratiu i gestió de l’administració pública.
- Titulació universitària addicional i superior (mestratges, doctorats) a la requerida per al lloc a ocupar.
- I qualsevol altra formació, aptitud o coneixement, acreditat documentalment per organisme oficial i en temps i forma
que es consideri idònia o meritable per al lloc a ocupar.
Atès que segons els punts referits de les bases l’òrgan de valoració ha d’emetre un informe motivat que s’ha de
pronunciar sobre la persona que es consideri més idònia per ocupar el lloc de gerent, atenent els mèrits i capacitats
globals justificats, i que es podrà acordar la realització d’una entrevista personal amb els candidats per ser valorada en
el global esmentat anteriorment.
En primer lloc es procedeix a l'anàlisi de la documentació aportada per les dues aspirants en relació als punts en què
s'ha de fonamentar la selecció. En resum:
Currículum de la senyora Carme García Querol:
- Experiència professional com a gerent o director en centres públics o privats de l’àmbit socio-sanitari: acredita haver
prestat el càrrec de gerent i d'administradora de l'empresa Serveis Socials Balears SL, des de dia 1.06.2008.
- Experiència professional de nivell superior (subgrup A1 o grup 1) com a gerent, cap o director de departament, àrea
o serveis, en administracions públiques; o com a director o gerent d’organismes autònoms de l’administració pública.
Acredita serveis al Consell Insular de Menorca:
• Com a Directora Econòmica – funcionària eventual, grup A del 01/10/1989 al 05/07/1991. I dins
d’aquest període va ser habilitada com a interventora accidental, del del 16/01/1990 a dia
16/02/1990.
• Com a Cap de gabient de Presidència – funcionària eventual, grup A del 22/07/1991 al 18/09/1991.
No obstant, s’ha de tenir present l’article 12.4 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que estableix que la condició de
personal eventual no podrà constituir mèrit per a l’accés a la funció pública o la promoció interna.
Acredita serveis a l’Ajuntament de Maó:
•
Com a Interventora Interina, grup A, des del dia 4/02/1992 fins al 11/02/1996
Acredita serveis a l’Ajuntament d’Alaior:
•
Com a interventora Interina, grup A del 12/02/1996 al 31/08/1999
- Formació i coneixements a l'àmbit socio-sanitari. Cursos/formació tinguda en compte per la valoració de l'àmbit
socio-sanitari:
* El conflicte també educa, de 20 hores.
* Mediació i resolució de conflictes, de 60 hores
* Comandament integral Balanced Scorecard, de 30 hores
- Resta de Formació i coneixements en dret públic, procediment administratiu i gestió de l’administració pública,
aptitud o coneixement, acreditat documentalment per organisme oficial i en temps i forma, que es consideri idònia i
meritable per al lloc a ocupar.
* Acces bàsic, de 30 hores
* assistència a la formació Plans de modernització i qualitat de les Corporacions Locals, de 14 hores
* Gestió de projectes a l'Administració Pública, de 4 hores
* Patrimoni, gestió contable i tributària de les Corporacions Locals, de 40 hores
Es posa de relleu que presenta la matrícula al Màster universitari en Gerontologia i Atenció Centrada en la persona.
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Currículum de la senyora Marina Olivella Romero:
- Experiència professional com a gerent o director en centres públics o privats: acredita haver prestat el càrrec de
directora d'un centre privat residencial, des del 3.09.2012.
- Experiència professional de nivell superior (subgrup A1 o grup 1) com a gerent, cap o director de departament, àrea
o serveis, en administracions públiques; o com a director o gerent d’organismes autònoms de l’administració pública.
No s’acredita
- Formació i coneixements a l'àmbit socio-sanitari. Cursos/formació tinguda en compte per la valoració de l'àmbit
socio-sanitari:
* Master universitari en rehabilitació neuropsicològica i estimulació cognitiva, de 60 crèdits ECTS.
* Nutrició i hàbits saludables, de 15 hores
* Atenció centrada en la persona amb demència, de 15 hores
* Guttmann, NeuroPersonalTrainer
* Mindfulness, de 30 hores
* Fent camí en l'ACP: drets, necessitats i desitjos de les persones, de 8 hores
- Resta de Formació i coneixements en dret públic, procediment administratiu i gestió de l’administració pública,
aptitud o coneixement, acreditat documentalment per organisme oficial i en temps i forma, que es consideri idònia i
meritable per al lloc a ocupar.
* Gestió i administració de recursos humans, de 30 hores
* Lideratge per a coordinadors i tècnics, de 20 hores
* Habilitats directives, de 20 hores
* Protecció de dades, de 77 hores
- Postgrau:
* Gestió i administració de recursos humans, de 750 hores
Es posa de relleu que disposa del postgrau en Direcció i Gestió de Centres Residencials i altres Recursos
Gerontològics, equivalent a 30 crèdits ECTS
Una vegada analitzats els currículums presentats, el tribunal acorda la realització d’una entrevista amb les dues
candidates presentades:
Entrevista a la senyora Carme García Querol:
En resposta a les preguntes del tribunal a la candidata Sra. Carme García Querol, respon sobre la seva disponibilitat
horària per ocupar el lloc que no té cap inconvenient en atendre les seves funcions en qualsevol moment, i que també
en cas d’alguna incidència en què sigui necessària la seva assistència es podria desplaçar sense inconvenients des
de la seva localitat de residència.
Explica que a final d’any deixa el seu actual lloc de treball, pel que està a la recerca de feina i es podria incorporar
immediatament. En aquest sentit, no tindria tampoc cap problema d’incompatibilitat. Manifesta que està impartint un
curs al Consell Insular de Menorca del que en cas de resultar seleccionada pel lloc de gerent del geriàtric demanaria
que la substituïssin.
Manifesta que el seu perfil és més de gestió i que en relació a la seva feina actual com a gerent i administradora, s’ha
anat formant en l’àmbit sociosanitari, actualment està matriculada al Màster universitari en Gerontologia i Atenció
Centrada en la persona, que una altra persona que exerceix la direcció porta els aspectes més tècnics de gestió
directa de l’empresa, però que també té experiència en seguiment de torns horaris i ús d’eines informàtiques. A la
seva actual empresa els torns no inclouen vespres, el servei de menjar és extern i tenen bugaderia pròpia.
Pel que fa al volum de personal que ha hagut de gestionar, explica que per la seva experiència ha tractat amb
plantilles d’uns 50 empleats, tot i que actualment a l’empresa són una trentena.
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Entrevista a la senyora Marina Olivella Romero:
En resposta a les preguntes del tribunal a la candidata Sra. Marina Olivella Romero, respon sobre la seva disponibilitat
horària per ocupar el lloc que no tindria cap impediment per atendre les funcions del lloc de treball en qualsevol horari,
inclosa l’atenció d’incidències i imprevists que puguin sorgir. Actualment per motius familiars es vol traslladar a residir
a Ciutadella i que si resulta seleccionada es podria incorporar immediatament al lloc de treball, previ avís a l’empresa
on actualment treballa.
En la seva experiència no ha treballat directament per a l’administració, si bé sí que es col·labora amb la Generalitat.
Manifesta que li agrada l’aprenentatge continu, de manera que pel que fa a procediments administratius no considera
que hagi de tenir cap problema en aprendre els protocols de treball del Patronat i del geriàtric.
En relació a la seva feina actual tracta amb usuaris, famílies i personal, amb una plantilla d’una vintena d’empleats.
Tot i que actualment no gestiona directament els recursos humans, sí que ho fa sobre prevenció de riscos laborals. A
l’empresa es treballa a torns i el servei de menjar és extern.
En conseqüència, el tribunal emet el següent
INFORME
Es considera per part dels membres del tribunal que ambdúes candidades manifesten aptituds i qualificació suficient
per ocupar el lloc de treball de gerent del patronat municipal de l’hospital.
D’acord amb les bases de la convocatòria, en l’apartat d’experiència en l’àmbit sociosanitari, es constata que
s’acredita com a mèrit una experiència similar pel que fa a temps, atès que 5 dels anys d’experiència de la Sra. Garcia
Querol s’han de comptabilitzar com a requisit segons la base 3 punt 5. En relació al perfil de les funcions exercides per
les candidates, el tribunal es decanta per considerar més idoni el perfil de directora tècnica de Marina Romero Olivella,
per la major similitud en les tasques que s’hauran de realitzar a la gerència del Patronat Municipal de l’Hospital.
Pel que fa a l’experiència a l’administració pública, la Sra. Marina Romero Olivella no acredita experiència al sector
públic en els àmbits establerts a les bases de la convocatòria. Sí que disposa d’experiència la Sra. Carme Garcia
Querol, que en aquest aspecte resulta clarament guanyadora amb més mèrits.
En els apartats de formació i coneixements, tant de l’àmbit directament sociosanitari com en formació d’interès per a
l’administració pública, idònia o meritable per al lloc a ocupar, en aquest cas és la Sra. Marina Romero Olivella la que
resulta amb més mèrits, amb una àmplia formació acreditada.
I finalment pel que fa a l’entrevista, el tribunal considera que les dues candidades han manifestat la seva
predisposició, disponibilitat i idoneïtat per realitzar les funcions, si bé s’apunta que la candidata Sra. Marina Romero
Olivella ha mostrat una major adequació al perfil del lloc de treball, avalada per la seva formació i trajectòria
professional.
Per tot l’exposat,
Per unanimitat de tots els membres del Tribunal, s’acorda proposar Marina ROMERO OLIVELLA per a la provisió del
lloc de treball de gerent del Patronat Municipal de l’Hospital, com a persona que es considera més idònia atenent els
mèrits i capacitats globals justificats, així com per l’entrevista realitzada.
Aquest informe, d’acord amb les bases de la convocatòria, té caràcter preceptiu i no vinculant i serveix de motivació a
la proposta de resolució que s’adopti per l’òrgan competent.
S’aixeca la sessió, a les 12:00 hores, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta que subscriuen els membres del
tribunal.»
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Atès que en la Comissió Executiva de dia 20 de desembre de 2017, es va cordar per unanimitat assumir
l'esmentat informe i la voluntat de proposar davant el Consell Rector el nomenament de la Sra. Marina
OLIVELLA ROMERO, com a gerent del Patronat Municipal de l'Hospital, amb la consideració de personal
de caràcter directiu, i amb les funcions determinades per l'article 17 è dels Estatuts del Patronat, segons
s'estipula en les bases 1 i 2 de l'esmentada convocatòria.
Per tot l'exposat
RESOLC:
PRIMER: Proposar al Consell Rector la Sra. Marina OLIVELLA ROMERO, com a gerent del Patronat
Municipal de l'Hospital, amb la consideració de personal de caràcter directiu, i amb les funcions
determinades per l'article 17è dels Estatuts del Patronat, segons s'estipula en les bases 1 i 2 de
l'esmentada convocatòria.
SEGON: .Informar a les persones interessades del nomenament i publicar-ho als espais oportuns..

Ciutadella de Menorca, 21 de desembre de 2017

La presidenta del Patronat Municipal de l'Hospital
Gràcia MARQUÈS MERCADAL
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