Exp.: SEL.21/2019
Departament RRHH
Document: Resolució
Emissor/a: JMB

Resolució del director gerent de l’Institut Balear de la Natura per la
qual s’aprova la publicació definitiva de la baremació de la selecció per
a la categoria secretari/ària presonal a Mallorca
Antecedents

1. En data 25 de novembre de 2019 , es va publicar a la pàgina web del SOIB
i de l’IBANAT la convocatòria per selecció d’un/a secretari/ària , per a un
contracte d’interinatge per baixa mèdica (Ref. SOIB 04-2019-005430)
2. En data 29, 31 de març i 7 i 9 d’abril de 2021, es van realitzar les
entrevistes personals a totes les persones candidates convocades pel SOIB
i que prèviament s’havien inscrit a l’oferta de feina i van manifestar complir
amb els requisits de la mateixa. En el transcurs de les entrevistes es va
recollir la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits a valorar i
baremar.
3. En data 15 d’octubre 2021, es va reunir la Comissió de Valoració, on es
varen revisar les baremacions dels mèrits presentats per part de les
persones candidates, i es va estendre acta elevant la llista provisional de
prelació de candidats i candidates segons les puntuacions dels mèrits i
l’entrevista, i amb unes puntuacions totals. Així com també el recull de
totes les persones excloses per no presentar-se el dia de l’entrevista, o que
no han complert amb els requisits de la plaça.
4. En data 15 d’octubre de 2021, es va publicar a la web de l’IBANAT la llista
amb les baremacions provisionals, i en data 20 d’octubre de 2021 va
finalitzar el termini per sol·licitar revisió dels expedients.
5. En data 28 d’octubre 2021, es van dur a terme les revisions dels
expedients de les persones que ho van sol·licitar.

6. En data 28 d’octubre de 2021, es va emetre acta amb les modificacions
oportunes i s’acorda publicar el llistat definitiu de les persones aspirants
segons les puntuacions finals, on es proposa la contractació de la persona
amb més puntuació, i en cas de renúncia, la següent, i així successivament
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Fonaments de dret
1. L’Institut Balear de la Natura, d’ara en endavant IBANAT, és una entitat
pública empresarial creada pel Decret 69/1997, de 21 de maig, com a
empresa pública de les que es preveuen a l’article 1 b de la Llei 3/1989, de
29 de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en ús de l’autorització que
preveu la disposició addicional cinquena de la Llei 4/1996, de 19 de
desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a 1997.
2. El Decret 23/2013, de 24 de maig, d’extinció de l’entitat pública
empresarial Espais de Natura Balear (ENB) i d’assumpció de les seves
funcions, que regula la nova finalitat institucional de l’IBANAT, i altres
previsions sobre el règim de personal, contractual i patrimonial establert a
l’article 3.
3. El Decret 24/2013, de 24 de maig, d’aprovació dels Estatuts de l’Institut
Balear de la Natura (IBANAT) publicat al BOIB, número 74 de 25 de maig de
2013.
4. L’article 2 de l’Estatut disposa que l’Institut Balear de la Natura té per
objecte fonamental la prevenció i extinció d’incendis forestals, la gestió
forestal, la gestió dels espais naturals protegits i la gestió de les àrees
recreatives, les àrees d’acampada, les finques públiques i els refugis, i
l’educació ambiental, la protecció d’espècies i les actuacions en matèria de
caça de competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
5. De conformitat amb l’establert a l’article 17.2 de l’Estatut les funcions que
en particular disposa el director gerent de l’Institut Balear de la Natura, i en
concret, a l’apartat c) Exercir la direcció del personal, i la direcció tècnica, la
direcció administrativa i la inspecció de tots els serveis i els dependències
de l’entitat. A més, a l’apartat s) li confereix la facultat de contractar el
personal de l’entitat, amb les autoritzacions o els informes previs que
exigeix la legislació vigent, i extingir les relacions laborals, donant compte
al Consell d’Administració.
6. De conformitat a l’establert a la Conveni Col·lectiu de l’Institut Balear de
la Natura publicat al BOIB número 54, de 16 d’abril de 2015 per Resolució
del conseller d’Economia i Competitivitat per la qual es disposa la inscripció
i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears, i la
publicació del Conveni col·lectiu de l’Institut Balear de la Natura (exp.:
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CC_TA_15/058, codi de conveni 07001922011997) aprovat el dia 14 de
novembre de 2014.
7. D’acord amb l’establert a l’article 26 del Conveni Col·lectiu de l’Institut
Balear de la Natura els principis d’igualtat, mèrit i capacitat han de regir els
processos de selecció, així com, en matèria d’adjudicació de llocs de treball.
8. De conformitat a l’establert a “l’Acord pel procediment de selecció i
contractació de personal laboral no permanent a l’Institut Balear de la
Natura”, aprovat per Comissió Paritària de l’IBANAT amb sessió de 14 de
novembre de 2018 en aplicació de l’article 21 del Conveni Col·lectiu, on
estableix que “La Selecció d’aquest personal laboral s’ha de dur a terme
d’acord amb l’ordre de prelació següent: 1-Borses de treball, 2- Oferta genèrica
del Servei Públic d’Ocupació, SOIB, aquesta contractació seguirà l’Acord pel
procediment de selecció i contractació de personal laboral no permanent
vigent.” (Publicat a la web d’IBANAT)
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Aprovar l’ordre de prelació d’aspirants a per, i cobrir la plaça , a través de
contracte d’interinatge fins a cobertura definitiva de la plaça de
secretari/ària personal a Mallorca, l’ordre que serà vigent durant 2 any
des de la data de publicació d’aquesta resolució a la web de l’IBANAT, per
cobrir la plaça i possibles incidències que sorgeixin a altres llocs de treball
iguals, i en el seu moment, cridar per ordre de prelació a les persones
aspirants per ocupar les places.
2. Publicar la llista definitiva d’aspirants al taulell d’anuncis de l’IBANAT i a la
pàgina web ibanat.caib.es.
Interposició de recursos
L'ordre jurisdiccional laboral és el competent per a resoldre les qüestions
derivades de la present resolució.
No obstant l'anterior, la persona interessada pot interposar el recurs que
consideri adient.
Palma, 14 de gener de 2022
El director gerent
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