Llista definitiva d’admesos i exclosos a la convocatòria d’un lloc de treball amb
contracte laboral temporal de professor/a de restauració pel Consorci Escola
d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) pel sistema de concurs de mèrits
Un cop revisades totes les sol·licituds rebudes per participar a la convocatòria d’un lloc de
treball amb contracte laboral temporal de professor/a de restauració del Consorci Escola
d'Hoteleria de les Illes Balears (Consorci EHIB) pel sistema de concurs de mèrits, segons la
Resolució de la directora gerent del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears de 20 de
setembre de 2021(BOIB núm. 131, de 23 de setembre de 2021), l’òrgan de selecció va
elaborar la llista provisional d’admesos i exclosos.
El 20 d’octubre de 2021 es va fer publica la llista d’admesos i exclosos, especificant que les
persones interessades i que figuren com a excloses amb els motius indicats disposaven de
tres dies hàbils per esmenar les deficiències detectades i/o acreditar els requisits.
El 22 d’octubre de 2021 la candidata Maria Teresa Castillo Ruiz va presentar al·legacions a la
llista provisional d’admesos i exclosos. L’aspirant al·lega el següent:
“• Referent al motiu: - No acredita experiència docent mínima de dos anys.
Disposo del Certificat de professionalitat de Docencia para la Formación Profesional para el
Empleo, que m’acredita com a formador presencial i amb noves tecnologies. Aquest certificat
es troba a l’espera de l’entrega de les actes d’avaluació per part del SOIB. Entenc que la
experiència docent de dos anys és necessària quan no disposes de cap formació pedagògica,
cosa que no és el meu cas.
L’article 95.1 de la LOE diu:
1) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica de nivel de postgrado a la que se
refiere el artículo 100.2 de la LOE. Dependiendo de si la titulación de ingreso que se posee,
permite o no el acceso a los estudios de máster universitario, la formación pedagógica y
didáctica se acreditará de alguna de las dos maneras siguientes:
b)1. Mediante el título universitario de Máster, para quienes posean alguna de las titulaciones
exigidas para la docencia que les permita el acceso a los estudios de Máster. Título que ha
sido exigido desde el 1 de octubre de 2009. Asimismo, se reconocerá como equivalente at
máster, la docencia previa: a quienes acrediten que antes del término del curso 2008-2009 han
impartido docencia durante dos cursos académicos completos o, en su defecto, 12 meses en
períodos continuos o discontinuos, en centros públicos o privados de enseñanza reglada
debidamente autorizados, en los niveles y enseñanzas cuyas especialidades docentes se
regulan en este real decreto (Disposición transitoria cuarta del RD 1834/2008, de 8 de
noviembre). Además, respecto de las titulaciones anteriores al máster, los títulos profesionales
de Especialización Didáctica y el Certificado de 07/02/2020 Requisitos de ingreso PT 2
Cualificación Pedagógica organizados por las universidades al amparo de lo establecido en la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo,
obtenidos antes del 1 de octubre de 2009 acreditarán también la formación pedagógica y
didáctica a la que se refiere el artículo 100 de la citada Ley Orgánica (Disposición transitoria
tercera del RD 1834/2008, de 8 de noviembre).
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b)2. Mediante una certificación de formación equivalente a la exigida en el artículo 100 de la
LOE, para quienes posean alguna de las titulaciones equivalentes a efectos de docencia, pero
por razones derivadas de su titulación no pueda acceder a los estudios de máster (disposición
adicional primera del RD 1834/2008, de 8 de noviembre). Dicha formación se reguló en la Orden
EDU/2645/2011, de 23 de septiembre, estableciéndose que la certificación oficial de dicha
formación se exigiría inicialmente a partir del 1 de septiembre de 2013 (disposición adicional
primera de la Orden EDU/2645/2011, de 23 de septiembre), e indicando, que tendrán
reconocido dicho requisito quienes acreditaran que con anterioridad al 1 de septiembre de 2012
han impartido docencia durante dos cursos académicos completos o 2 ciclos de enseñanzas
deportivas completos o, en su defecto, 12 meses en períodos continuos o discontinuos, en
centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente autorizados, en los niveles y
enseñanzas correspondientes (disposición transitoria única de la Orden EDU/2645/2011, de 23
de septiembre. Posteriormente, la Orden ECD/1058/2013, de 7 de junio, traslada la exigencia
de posesión de la formación “a partir del 1 de septiembre de 2015”, y el reconocimiento de la
experiencia docente previa “con anterioridad al 1 de septiembre de 2014”.
• Quant a la titulació acadèmica: - No acredita estar en possessió del títol de Tècnic superior
en Direcció de Serveis de Restauració o un d'equivalent.
És cert que no disposo de la titulació requerida. No obstant això, demano que em tingueu en
compte per a futures incorporacions en cas que no hi hagi un candidat amb la titulació
requerida, atenent que:
Ley Orgánica 3/2020 por la que se modifica la Ley Orgánica 3/2006 del 3 de mayo:
Cincuenta y cinco quinquies. Se modifica el artículo 95, quedando redactado en los siguientes
términos:
«Artículo 95. Profesorado de formación profesional.
1. Para impartir enseñanzas de formación profesional se exigirán los mismos requisitos de
titulación y formación establecidos en el artículo anterior para la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato.
2. Las administraciones educativas podrán, con carácter excepcional, atribuir docencia en el
ámbito de la formación profesional, cuando así se requiera, como profesores especialistas a
quienes estén en posesión de una titulación de Técnico o Técnica de Formación Profesional,
Técnico o Técnica Superior de Formación Profesional, Técnico o Técnica Auxiliar o Técnico o
Técnica Especialista de Formación Profesional y, en su caso, de otras titulaciones asociadas a
la familia profesional. Asimismo, y con el mismo carácter, se podrá atribuir docencia en el
ámbito de la formación profesional a profesionales del sector productivo asociado al título o
curso correspondiente
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional
establece, en su disposición adicional segunda, que de acuerdo con las necesidades derivadas
de la planificación de la oferta formativa, la formación profesional podrá ser impartida por
profesores cualificados, cuando no exista profesorado cuyo perfil se corresponda con la
formación asociada a las cualificaciones profesionales, en las condiciones y régimen que
determinen las correspondientes Administraciones competences.
Los artículos 95 a 98 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), prevé
que las Administraciones educativas para impartir enseñanzas de formación profesional,
artísticas, de idiomas y deportivas, puedan incorporar excepcionalmente, como profesores
especialistas, profesionales, no necesariamente titulados, que ejerzan su actividad en el ámbito
laboral, atendiendo su cualificación y las necesidades del sistema educativo.
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És per tot aixó que vos demano romandre a la borsa de professors de l’Escola per a futures
convocatòries.”

Sobre l’al·legació de la Sra. Maria Teresa Castillo Ruiz, cal dir el següent:
L’aspirant al·lega els requisits per accedir a professorat de Formació professional
esmentats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, de Educació i el Reial decret
276/2007, de 23 de febrer, que estableix els requisits específics que s’exigeixen per
l’ingrés en el Cos dels professors tècnics de Formació professional.
El Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears és una entitat que preveu l'article
2.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Es regeix per l’Acord del Consell de Direcció del
Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, d'1 de desembre de 2020, pel que
s’aprova la modificació de l’annex del Decret 30/2014, d’11 de juliol, dels Estatuts del
Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears i la resta de normativa aplicable
aquests ens. Al personal al servei del Consorci EHIB, com a mínim, és d'aplicació a tot
el personal laboral propi la regulació establerta en el Reial decret legislatiu 5/2015, de
30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat
públic i la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. A més de regir-se per les disposicions contingudes en l'Estatut
bàsic de l'empleat públic i la Llei 3/2007 que li siguin aplicables, és regeix per la resta
de normes laborals i convencionals aplicables al personal d'aquesta naturalesa, pels
preceptes de la Llei 7/2010 i per les normes que la despleguin, i del Decret llei 5/2012,
d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la
reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les illes
balears i d’altres institucions autonòmiques, com també per les normes d'ocupació
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que ho disposin expressament.
Al Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears no s’imparteixen estudis de
Formació professional i no li és d’aplicació les lleis educatives mencionades respecte
a l’ingrés de professorat de Formació professional.
En quant al requisits per ocupar el lloc de treball, han de ser els que figuren a la Relació
de Llocs de Treball del Consorci EHIB i aquests, com a mínim, son: grup C de titulació,
títol de Tècnic superior en Direcció de Serveis de Restauració o un d’equivalent,
certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell B2 o equivalent i
experiència docent mínima de dos anys. En cas de no complir els requisits esmentats,
el treballador no pot ocupar el lloc concret de la RLT.
Per tot això, s’han de desestimar les al·legacions ja què l’aspirant no acredita estar en
possessió del títol de Tècnic superior en Direcció de Serveis de Restauració o un
d'equivalent i disposar d’una experiència docent mínima de dos anys.
La resta d’aspirants no han presentat documentació ni esmenes en el període obert a l’efecte
o en altre període anterior des de la convocatòria del procediment selectiu, pel qual al no
acreditar el compliment dels requisits del punt 2 i 5 de la Resolució de la directora general de
la convocatòria (BOIB núm. 131, de 23 de setembre de 2021) seran exclosos.
Resoltes les al·legacions a la llista provisional, la llista definitiva d’admesos i exclosos es la
següent:
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Relació definitiva d’admesos:
Candidat
Pablo José Serrano Sánchez
Relació definitiva d’exclosos:
Candidat
Francisco Luis Domínguez López

Salvador Esquinas Vilanova

Antonio Victor Serra Miquel

Ingrid Roman Sanso
Agustín Duran Rodríguez
Juan Antonio Estarellas Mateu

Francisco Rullan Navarro

Maria Teresa Castillo Ruiz

Motiu d’exclusió
- No acredita estar en possessió del títol de
Tècnic superior en Direcció de Serveis de
Restauració o un d'equivalent.
- No acredita estar en possessió del
certificat de coneixements de llengua
catalana corresponent al nivell B2 o
equivalent, o en condició d'obtenir-lo en la
data d'acabament del termini de
presentació de les sol·licituds.
- No acredita experiència docent mínima de
dos anys.
- No acredita estar en possessió del
certificat de coneixements de llengua
catalana corresponent al nivell B2 o
equivalent, o en condició d'obtenir-lo en la
data d'acabament del termini de
presentació de les sol·licituds.
- No acredita experiència docent mínima de
dos anys
- No acredita estar en possessió del títol de
Tècnic superior en Direcció de Serveis de
Restauració o un d'equivalent.
- No acredita experiència docent mínima de
dos anys.
- No acredita experiència docent mínima de
dos anys.
- No acredita estar en possessió del títol de
Tècnic superior en Direcció de Serveis de
Restauració o un d'equivalent.
- No acredita experiència docent mínima de
dos anys.
- No acredita estar en possessió del
certificat de coneixements de llengua
catalana corresponent al nivell B2 o
equivalent, o en condició d'obtenir-lo en la
data d'acabament del termini de
presentació de les sol·licituds.
- No acredita experiència docent mínima de
dos anys.
- No acredita estar en possessió del títol de
Tècnic superior en Direcció de Serveis de
Restauració o un d'equivalent.
- No acredita experiència docent mínima de
dos anys.
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Aquesta llista s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de la seu del Consorci EHIB (l’edifici
Arxiduc Lluis Salvador, campus UIB, carretera Valldemossa 7,5 km, 07122 Palma i a la
pàgina web del Consorci EHIB (www.ehib.es).
Palma, 2 de novembre de 2021
L’òrgan de selecció
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