Exp.: 844/2021
Document: resolució
Emissor: IBJOVE/presidenta

Resolució de la presidenta de l’Institut Balear de la Joventut per la qual s’estima el
recurs d’alçada interposat per una de les candidates participants a la selecció de
personal docent per a la realització del mòdul MF1866-2 (Activitats d’educació en el
temps lliure educatiu infantil i juvenil) i s'aprova una nou llistat de candidats inscrits
amb la puntuació final obtinguda al procediment

1. En data de 29 d’abril de 2021, l’Institut Balear de la Joventut (d’ara endavant IBJOVE), va
publicar al web http://ibjove.caib.es, l’oferta per cobrir les places de personal docent per a la
impartició del continguts corresponents al mòdul MF1866-2 (Activitats d’educació en el temps
lliure educatiu infantil i juvenil) del certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats
de temps lliure infantil i juvenil per part de l’Institut Balear de la Joventut. El termini
d’inscripció de l’oferta va finalitzar el passat dia 14 de maig de 2021.
2. D’acord amb l’acta de dia 18 de maig, la Comissió Avaluadora de l’IBJOVE, una vegada
comprovats els requisits establerts i valorats els mèrits requerits, publica al web de l’IBJOVE
el llistat provisional de candidats docents per impartir els continguts corresponents al Mòdul
esmentat i degudament inscrits, d’acord amb la documentació inicial aportada per els
participants, amb les següents puntuacions obtingudes:

Llinatges

Nom

DNI/NIE

Puntuació mèrits

Cañavete Segurado

Carmen

****3798S

36

Riera Picó

Albert

****5827N

24

Martínez Querol

Nancy Evangelina

****9097Y

15

Villalonga Martin

Tais Sandra

****0224Q

0
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Fets

3. El dia 26 de maig de 2021, la Comissió Avaluadora va sol·licitar un informe actualitzat de
situació d’inscripció dels docents candidats inclosos al llistat provisional, per a comprovar
que aquests efectivament estaven inscrits atès que, d’acord amb la Instrucció 5/2020 del
Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i President del SOIB, els candidats només
podran optar a les places vacants en el mòdul al que aspiren, si estan prèviament inscrits al
Registre Públic de Formadors per impartir Certificat de Professionalitat de les Illes Balears
(REFOIB).

Llinatges

Nom

N. Formador/a

REFOIB mòdul
MF1866-2

Cañavete Segurado

Carmen

**** 52

No inscrita

Riera Picó

Albert

*****82

Inscrit

Martínez Querol

Nancy Evangelina

*****15

No inscrita

Villalonga Martin

Tais Sandra

*****63

Inscrita

5. El dia 28 de maig de 2021,una vegada resoltes per la Comissió les al·legacions presentades
per part d’un dels aspirants dins el termini establert de 3 dies, aquesta Comissió va acordar
proposar el següent llistat definitiu de docents aspirants amb la puntuació final obtinguda,
d’acord amb l’ informe previ tramés des del SOIB.
Llinatges

Nom

DNI/NIE

Puntuació mèrits

Riera Picó

Albert

****5827N

24

Villalonga Martin

Tais Sandra

****0224Q

5

Cañavete Segurado

Carmen

****3798S

exclòs

Martínez Querol

Nancy Evangelina

****9097Y

exclosa

6. El dia 31 de maig de 2021, mitjançant Resolució del director de l’Institut Balear de la
Joventut, es va provar i publicar al web de l’IBJOVE el llistat definitiu del docents aspirants
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4. El dia 27 de maig de 2021, en resposta a la petició esmentada, el Servei de Planificació,
Acreditacions i Certificats de Professionalitat del SOIB, va trametre a l’IBJOVE l’informe amb
el llistat abaix indicat, que especifica, una vegada fetes les comprovacions adients a la Base
de Dades, que dos dels aspirants, entre els quals es troba inclosa la docent reclamant, no
figuren com a inscrits al Mòdul MF1866-2.

Llinatges

Nom

DNI/NIE

Puntuació mèrits

Riera Picó

Albert

****5827N

24

Villalonga Martin

Tais Sandra

****0224Q

5

7. El dia 1 de juny de 2021, una vegada assabentada l’aspirant Nancy Martínez Querol de la
seva exclusió de la llista definitiva, va interposar un recurs d’alçada dirigit al director de
l'Institut Balear de la Joventut, mitjançant el qual, manifesta la seva disconformitat davant la
Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut de dia 31 de maig de 2021, atès que,
considera que aquesta exclusió necessàriament és conseqüència d’una errada tècnica de
caràcter informàtic de la Base de Dades del REFOIB.
8. Per aquest motiu, el mateix dia 1 de juny de 2021, l’IBJOVE va sol·licitar al SOIB un informe
d'aclariment relatiu a la possible existència o no, de la inscripció de la reclamant al modul
referit, en el termini corresponent.
9. El dia 1 de juny de 2021, la cap del Servei de Planificació, Acreditacions i Certificats de
Professionalitat del SOIB, emet l’informe on es constata que efectivament es va produir una
incidència informàtica a la base de dades del REFOIB, que va provocar que la Sra Nancy
Martínez Querol, no figuràs inscrita en el Mòdul Formatiu MF 1866-2, malgrat que l’aspirant
des del dia 13 de maig de 2021, si figurava com a inscrita amb Núm. 1009015 al modul
esmentat, d’acord amb la Resolució del SOIB abans esmentada.
En conseqüència, mitjançant l’esmentat Informe, el SOIB va sol·licitar a l’IBJOVE que dugui a
terme les actuacions necessàries per incloure a la reclamant dins la llista definitiva
d’aspirants docents, per si escau, poder tenir opció a ser seleccionada per a cobrir una de les
dues places de docents convocades al Modul Formatiu MF 1866-2.
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amb la puntuació final obtinguda, seleccionats per ocupar un màxim de dues places vacants,
per impartir els continguts del mòdul MF1866-2 (Activitats d’educació en el temps lliure
educatiu infantil i juvenil).

10. El dia 18 de juny, l’IBJOVE va atorgar als aspirants inscrits al Mòdul Formatiu MF1866-2,
l’obertura d’un tràmit d’audiència durant un termini de deu dies, per a formular-hi els
interessats si s’escau, les al·legacions que consideressin adients respecte de la petició
exposada al recurs d’alçada interposat per Nancy Martínez Querol, d’acord amb la Llei
39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Una vegada finalitzat el termini esmentat, cap dels aspirants inscrits ha presentat
al·legacions respecte de la petició exposada al recurs d’alçada interposat per Nancy
Evangelina Martínez.
Vist tot l'exposat, dict la següent

1. Estimar la petició exposada al recurs d’alçada interposat per Nancy Evangelina Martínez
Querol el dia 1 de juny de 2021, mitjançant el qual mostra la seva disconformitat davant la
seva exclusió de la llista definitiva d’aspirants docents per a poder tenir opció a ser
seleccionada per a cobrir una de les dues places de docents convocades al Modul Formatiu
MF 1866-2.
2. Aprovar la nova la llista definitiva dels candidats inscrits amb la puntuació final obtinguda
al procediment, d’acord amb la petició exposada al recurs d’alçada interposat per Nancy
Evangelina Martínez Querol, que és la següent:

Llinatges

Nom

DNI/NIE

Puntuació mèrits

Riera Picó

Albert

****5827N

24

Martínez Querol

Nancy Evangelina

****9097Y

15

Villalonga Martin

Tais Sandra

****0224Q

5

3. Aprovar la contractació de les dues persones, tal com indica la guia de gestió d’accions
formatives de centres propis no educatius 2021-2022 al punt 1.4.1 condicions d’execució, que
han obtingut millor puntuació per cobrir les ofertes de personal docent mitjançant contracte
mercantil, amb motiu de la realització del mòdul MF1866-2 (Activitats d’educació en el temps
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Resolució

lliure infantil i juvenil) del certificat de professionalitat de dinamització d’activitats de temps
lliure infantil i juvenil per part de l’Institut Balear de la Joventut, que són els següents:
•
•

Albert Riera Picó, amb una puntuació de 24.
Nancy Evangelina Martínez Querol, amb una puntuació de 15.

4. Iniciar els tràmits oportuns per a la contractació mitjançant contracte mercantil
5. Publicar aquesta resolució al web http://ibjove.caib.es.

Contra aquesta resolució del recurs d’alçada es pot interposar recurs contenciós
administratiu davant la jurisdicció contenciosa, en el termini de dos mesos a partir de
l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, en la data de la signatura electrònica
La presidenta de l’Institut Balear de la Joventut
Marta Carrió Palou
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Interposició de recursos

