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Resolució de la directora gerent del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears 
(EHIB) per la qual es selecciona al personal formador pel curs HOTR0108 Operacions 
bàsiques de cuina, amb número d’ordre MP16/21, pel sistema de concurs de mèrits 
 
Fets 
  

1. El 18 de desembre de 2020 s’aprova la Instrucció 5/2020 del conseller de Model 
Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, per la qual s’aprova el protocol per 
gestionar la formació per a l’ocupació que s’ha d’impartir en centres propis no educatius 
públics. 
 

2. En data 23 d’abril de 2021 es signa la resolució del conseller de Model Econòmic, 
Turisme i Treball, i president del SOIB, a proposta de la directora del Servei d’Ocupació 
de les Illes Balears, per la qual s’aprova l’execució i el finançament de les accions 
formatives dirigides a treballadors i treballadores preferentment desocupats, impartides 
pel Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, durant el període 2021-2022. 
 

3. El dia 15 d’octubre de 2021 es va publicar la Resolució de la directora gerent del 
Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) per la qual s'aprova 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 
 

4. El 8 de novembre de 2021 la Comissió de Valoració va elaborar i publicar la llista 
provisional d’admesos i exclosos, atorgant tres dies hàbils per aportar la documentació 
requerida o formular al·legacions. 
 

5. El 12 de novembre de 2021 la Comissió de Valoració va elaborar i publicar la llista 
definitiva d’admesos i exclosos. 
 

6. El 15 de novembre de 2021 la Comissió de Valoració va elaborar i publicar la llista 
provisional de puntuació de mèrits, atorgant tres dies hàbils per aportar la 
documentació requerida o formular al·legacions. 
 

7. El 22 de 2021 la Comissió de Valoració analitzà la documentació aportada i elaborà la 
llista definitiva que fa pública a la pàgina web de Consorci EHIB. 
 

8. En data 22 de novembre de 2021 es reben per part de la Comissió de Valoració les 
actes de les cinc sessions realitzades. 
 

Fonaments de dret 
 

1. Decret 30/2014, d’11 de juliol, pel qual s’aproven els nous Estatuts del Consorci Escola 
d’Hoteleria de les Illes Balears, modificat per l’Acord del Consell de Direcció del 



 

  

2 
 

Consorci EHIB, 1 de desembre de 2020, pel que s’aprova la modificació de l’annex del 
Decret 30/2014, d’11 de juliol dels Estatus del Consorci (BOIB núm. 11, de 
26/01/2021). 
 

2. L’article 310 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 

3. La Instrucció 5/2020 del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del 
SOIB, per la qual s’aprova el protocol per gestionar la formació per a l’ocupació, 
aprovada a partir de desembre de 2020, que s’ha d’impartir en centres propis no 
educatius públics. 
 

4. Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, President del Consorci 
Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, de 15 d’abril de 2021, per la qual es deleguen 
competències en matèria de contractació (BOIB núm. 56, de 29/04/2021). 
 

Per tot això, dict la següent 
 
Resolució 

 
1. Aprovar la llista definitiva de puntuacions del procés selectiu de personal formador pel 

curs HOTR0108 Operacions bàsiques de cuina, amb número d’ordre MP16/21, pel 
sistema de concurs de mèrits. 

 

Candidat Puntuació de mèrits Total 

A B C 

Antoni Victor Serra Miquel 30 9,5 10 49,50 

Pablo José Serrano Sánchez 30 0 10 40 

Tomás Rodríguez Pérez 30 0,45 0 30,45 

Gorka Fortanet Rodríguez 15,46 0 0 15,46 

Gastón Valencia Siles 0 0 5 5 

Rafael Martínez Andrés 0 0 0 0 

 
2. Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 

 
Interposició de recursos 
 
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs 
d’alçada davant el Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, en el termini d’un mes 
comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 122 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 
l’article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
Palma, 23 de novembre de 2021 
 
La Directora Gerent de l’EHIB   
 
 
 
 
Maria Tugores Ques 
Per delegació del President del Consorci Escola Hoteleria de les Illes Balears (BOIB núm. 56, de 29 d’abril 
de 2021).    
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