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Llista provisional de puntuació de mèrits a la convocatòria d’un procés selectiu de personal 

formador pel curs HOTR0108 Operacions bàsiques de cuina, amb número d’ordre MP16/21, pel 

sistema de concurs de mèrits. 

 

Un cop revisades totes les sol·licituds rebudes per participar a la convocatòria d’un procés selectiu de 

personal formador pel curs HOTR0108 Operacions bàsiques de cuina, amb número d’ordre MP16/21, 

pel sistema de concurs de mèrits, segons la Resolució de la directora gerent del Consorci Escola 

d’Hoteleria de les Illes Balears de 15 d’octubre de 2021, l’òrgan de baremació, va elaborar la llista 

provisional d’admesos i exclosos. 

 

El 8 de novembre 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 12 de novembre de 2021, una vegada finalitzar el termini de tres dies hàbils per esmenar les 

deficiències detectades i/o acreditar els requisits, es va fer publica la llista definitiva  d’admesos i 

exclosos. 

 

La llista provisional de puntuació de mèrits es la següent: 

 

 

Candidat Puntuació de mèrits Total Documentació requerida 

A B C 

Antoni Victor Serra Miquel 30 9,5 10 49,5  

Pablo José Serrano Sánchez 30 0 10 40  

Gorka Fortanet Rodríguez 15,46 0 0 15,46  

Tomás Rodríguez Pérez 8,26 0 0 8,26 -Acreditar número d’hores dels 

certificats d’empresa. 

-Acreditar número d’hores de cursos de 

teleformació. 

Gastón Valencia Siles 0 0 5 5  

Rafael Martínez Andrés 0 0 0 0  

 

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). 

 

Les persones interessades disposen de tres dies hàbils per esmenar les deficiències detectades i/o 

acreditar els requisits així com per presentar al·legacions. Les esmenes i acreditacions s’han de 

presentar als mateixos llocs que s’indiquen al punt 3 de les bases de la convocatòria. 

http://www.ehib.es/
http://www.ehib.es/
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Palma, 15 de novembre de 2021 

 

L’òrgan de selecció 


