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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  HOTR0208 Operacions bàsiques de restaurant i bar, 
amb número d’ordre MP14/21, 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. 

 
 

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 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 
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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, dicto la següent 
 
Resolució 

 
1. Aprovar la convocatòria d'un procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits de 

personal formador pel curs HOTR0208 Operacions bàsiques de restaurant i bar, 
amb número d’ordre MP14/21, i a impartir per part de l’EHIB. 
 

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que s'adjunten com a 
annex 1 d'aquesta Resolució. 

 
3. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el lloc web de l’EHIB i paral·lelament 

a un diari de tirada autonòmica i fer-ne difusió a través de les xarxes socials. 
 

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, en data de la signatura digital 
 
La directora gerent del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears 
 
 
 
 
 
 
Maria Tugores Ques 
Per delegació del President del Consorci Escola Hoteleria de les Illes Balears (BOIB núm. 56, 
de 29/04/2021). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 1 
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Bases de la convocatòria per la qual es convoca un procés selectiu de personal 
formador pel curs HOTR0208 Operacions bàsiques de restaurant i bar, número 
d’ordre MP14/21 del Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) pel 
sistema de concurs de mèrits 
 
D'acord amb 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, es convoca un procés selectiu de personal formador pel curs 
HOTR0208 Operacions bàsiques de restaurant i bar, número d’ordre MP14/21 de l’ EHIB 
amb les especificacions següents: 
 
1. Requisits  
 
- Requisits dels formadors. A partir de les Prescripcions dels formadors, indicades al 
punt IV de l’annex II, que defineix el certificat de professionalitat HOTR0208 Operacions 
bàsiques de restaurant i bar, publicat al BOE número 216 de 6 de setembre de 2008, i 
que és el següent: 
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2. Principals funcions  
 
El personal formador ha d’impartir els continguts de l’especialitat formativa, amb el 
material necessari que li aportarà l’EHIB, per dur a terme les funcions que es descriuen 
a continuació: 
 

a) Preparació. Es tracta de la planificació i l’organització prèvia a la impartició en 
què el formador ha de fer la planificació i la programació didàctica de l’acció 
formativa, així com la planificació de l’avaluació de l’aprenentatge. En cas que 
sigui necessari fer una prova prèvia als alumnes, l’ha de preparar i corregir el 
formador. Per això, també ha d’elaborar la documentació relativa a aquests 
aspectes. 

 
b) Impartició. Es tracta del desenvolupament de l’activitat a l’aula i el control. El 

formador és qui ha de dirigir i guiar l’aprenentatge, així com el compliment 
normatiu i el funcionament a l’aula, el control d’assistència, els ajusts i les 
actualitzacions en la programació didàctica i la temporalització. 
 

c) Avaluació. El formador, a més de dissenyar les proves d’avaluació, ha 
d’assegurar unes condicions adequades per tal que es duguin a terme i garantir 
una avaluació de l’aprenentatge objectiva, fiable i vàlida. 

 
En el cas dels certificats de professionalitat, no hi pot haver més de dos formadors per 
mòdul, per tant es seleccionaran dos formadors amb la següent assignació de les 
hores: 
 

- Per a la impartició de les classes, es seleccionarà al primer candidat de la llista 
definitiva per la impartició del MF0257_1 per un total de 120 hores, les quals ha 
d’imputar al preu de 41 € bruts/hora. 

 
- Per a la impartició de les classes, es seleccionarà al segon candidat de la llista 

definitiva per la impartició del MF0258_1 per un total de 90 hores, les quals ha 
d’imputar al preu de 41 € bruts/hora. 

 
Per a la preparació i l’avaluació, cada formador ha de dedicar-hi un 20 % de les hores 
teòriques de formació, les quals ha d’imputar al mateix preu que per a la impartició. 
 
Per a les tutories, cada formador ha de dedicar-hi un 15 % de les hores teòriques de 
formació, les quals ha d’imputar al preu de 41 € bruts/hora. 
 

- Per a les tutories dels alumnes aptes del mòdul de les pràctiques (MP0015), es 
seleccionarà al primer candidat de la llista definitiva. Les tutories s’imputaran  al 
preu de 80 € bruts/alumne tutoritzat més el quilometratge al preu de 0.19 €/km. 

 
Es consideraran reserves a la resta dels candidats que han complit els requisits i han 
estat baremats, amb l’ordre corresponent a la seva puntuació. 
 
3. Procediment de selecció. Termini i lloc per presentar candidatures 
 
La documentació que s’ha d’aportar és la següent: 
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A) Requisits: 
 

- Segons els requisits que apareixen al punt 1 d’aquestes bases (Títols i/o 
certificats dels mateixos). 

- Document amb el número de formador que acrediti la inscripció al Registre públic 
de persones formadores per impartir accions formatives dirigides a obtenir 
certificats de professionalitat de les Illes Balears (REFOIB). 

 
B) Mèrits: 

 
- Experiència professional (certificat d’empresa o de prestació de serveis). 
- Coneixements de català (Certificat oficial). 
- Formació complementària relacionada amb noves tecnologies i metodologies  

pedagògiques (diploma o certificat d’organismes oficials, certificats de 
professionalitat o títol acadèmic que correspongui). 

 
C) Altra documentació: 

 
- Fotocòpia del DNI. 
- CV actualitzat.  
- Certificat de delictes sexuals. 

 
 
Les sol·licituds i la documentació es poden presentar de dilluns a divendres, en horari 
del registre de 9 a 14 h, a la seu de l’EHIB (el lloc físic és la Secretaria de l'edifici Arxiduc 
Lluís Salvador, campus Universitat de les Illes Balears, carretera Valldemossa 7,5 km, 
07122 Palma, Illes Balears).  
 
També es poden presentar en el Registre Electrònic Comú de l’Administració General 
de l’Estat a través del punt d’accés general, o accedint a la pàgina web de la CAIB 
<www.caib.es//Administració//Atenció a la ciutadania//Atenció telemàtica//Registre 
Electrònic Comú, així com en qualsevol dels registres que estableixen l’article 16 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i l’article 37 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  
 
En cas que la sol·licitud i la documentació es presentin en una oficina de Correus o en 
un registre que no sigui de l’EHIB, a fi de tenir constància que s'han presentat, s'ha 
d'enviar dins el termini de presentació de sol·licituds una còpia del full de sol·licitud ja 
registrat, a l'adreça electrònica FO-ehib@uib.es dins les 24 hores següents a la 
presentació en el registre.  
 
El termini de presentació de la documentació referent a requisits, mèrits i altres 
documents és de 10 dies hàbils, a partir del dia següent de l’enviament d’aquesta 
comunicació. Les sol·licituds que es presentin fora del termini establert no se tindran en 
compte i l’aspirant quedarà exclòs. 
 
Els aspirants han de presentar fotocòpia de la documentació, que serà comprovada per 
l’EHIB amb la documentació original, en el cas dels dos aspirants que obtinguin la major 
puntuació. 
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Es considera que les persones que han presentat una sol·licitud per participar en aquest 
procediment selectiu donen el consentiment perquè l’EHIB tracti les seves dades 
personals als efectes que es deriven. 
 
Finalitzat el termini per a les presentacions de sol·licituds i una vegada acabada la 
baremació del mòdul formatiu, la Comissió de baremació publicarà a la seva pàgina web 
una llista provisional amb la puntuació que ha obtingut cada persona interessada per 
ordre de major a menor i s’atorgarà un termini de 3 dies hàbils perquè puguin presentar 
al·legacions. Acabat aquest termini, i resoltes les al·legacions, si n’hi ha, l’òrgan 
competent d’acord amb els estatuts del Consorci EHIB, publicarà la llista definitiva, 
contra la qual es podrà interposar recurs d’alçada, davant l’òrgan competent. 
  
 
4. Comissió de baremació 
 
La Comissió de baremació estarà formada per les persones següents, amb indicació 
del lloc de treball/categoria que ocupen en la Comissió: 
 
- President. Joan Roca Moll 
- Vocal. Mª del Mar Ferre Roig 
- Secretari. Eduard Martín De Filippis 
 
 
 
5. Valoració dels mèrits i criteris de desempat 
 
Els criteris que s’han de valorar són els següents: 

 
 
En relació amb els diferents apartats es valoraran de la manera següent: 
 
 
a) Experiència professional docent (màxim 30 punts). 
 
S’ha de puntuar a partir de 600 hores. 1 punt cada 50 hores impartides d’accions 
formatives en el sistema de formació professional per a l’ocupació o en el sistema de 
formació professional del sistema educatiu. 
 
b) Formació complementària relacionada amb noves tecnologies i metodologies 
pedagògiques (màxim 15 punts). 
 
La valoració serà de 0,5 punts per cada 20 hores de cursos de formació relacionats 
relacionada amb noves tecnologies i metodologies pedagògiques. 
 
c) Coneixements de català (màxim 15 punts). 
 

Bloc Puntuació màxima 

Experiència professional docent 30 

Formació complementària 15 

Coneixements de català 15 

Total puntuació 60 
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Es valoraran els certificats relacionats amb els tipus de coneixements següents: 
 
- Certificat B2: 5 punts 
- Certificat C1: 10 punts 
- Certificat C2: 15 punts 
 
Si l'aspirant acredita posseir més d'un certificat, només es valorarà el que acrediti un 
nivell superior. 
 
En cas d’empat, per ordenar-les s’estableixen els criteris de desempat següents: 
 
a) Primer criteri: estar en situació de desocupació 
 
b) Segon criteri: en el cas que hagi una infrarepresentació de dones en alguna de les 
llistes, prevaldrà el criteri de discriminació positiva a favor de la dona, per aplicació del 
II Pla d’Igualtat 2016-2019 (vigent) de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 
c) Tercer criteri. La persona de major edat. 
   
d) En cas de continuar l’empat, es resoldrà per ordre d’entrada de la sol·licitud  
 
 
Excepcionalment, en cas que el procés selectiu hagi quedat desert, o que no hi hagi 
ningú de la llista interessat a impartir l’acció formativa, o per una altra raó degudament 
justificada: 
 
- En primer lloc, el centre ha de contactar amb les persones inscrites en el REFOIB 
que no s’hagin presentat al procediment selectiu i han d’aplicar el mateix procediment. 
Si hi ha més d’una persona interessada, s’han d’aplicar els criteris de valoració 
prevists anteriorment. 
 
- En segon lloc, la direcció del centre ha de sol·licitar al SOIB la difusió d’una oferta 
d’ocupació pública de personal formador segons el que estableix el punt 6.3 de 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. 
 
 
6. Causes d'exclusió 
 
Són causes d'exclusió de la candidatura: 
 
- La presentació de la sol·licitud i la documentació requerida fora del termini establert. 
- No reunir qualsevol dels requisits del punt 1. 
 
 
 
Per a més informació del curs HOTR0208 Operacions bàsiques de restaurant i bar, 
aneu al següent enllaç: 
 
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/HOTR0208.pdf 
    

https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/especialidades/HOTR0208.pdf
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