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Llista definitiva d’admesos i exclosos a 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. 

 

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

personal formador pel curs HOTR0208 Operacions bàsiques de restaurant i bar, amb número d’ordre 

MP14/21, 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 21 de gener de 2022. 

 

El dia 11 de febrer de 2022 es va fer pública la llista provisional d’admesos i exclosos especificant que 

les persones interessades disposaven de 3 dies hàbils per esmenar les deficiències detectades, acreditar 

els requisits i/o presentar al·legacions. 

 

El 14 de febrer de 2022, el candidat Carlos Amengual Barceló, va presentar  el document amb el 

número de formador que l’acredita al Registre públic de persones formadores per impartir accions 

formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears (REFOIB). 

 

El 16 de febrer de 2022, la candidata Alicia Rodríguez Bonet, va presentar  el document amb el 

número de formador que l’acredita al Registre públic de persones formadores per impartir accions 

formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears (REFOIB). 

 

El 16 de febrer de 2022, el candidat Gregorio Martínez Hervas, va presentar  el document amb el 

número de formador que l’acredita al Registre públic de persones formadores per impartir accions 

formatives dirigides a obtenir certificats de professionalitat de les Illes Balears (REFOIB). 

 

 

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. 

 

 

 

La llista definitiva d’admesos i exclosos es la següent: 

 

Relació d’admesos: 

 

 

Candidat 

Agustín Durán Rodríguez 

Alicia Rodríguez Bonet 

Gregorio Martínez Hervas 

Carlos Amengual Barceló 
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Relació d’exclosos: 

 

 

Candidat Motiu d’exclusió  

Rafael Amorós Maura -No ha presentat el document amb el número de 

formador que l’acrediti al Registre públic de 

persones formadores per impartir accions 

formatives dirigides a obtenir certificats de 

professionalitat de les Illes Balears (REFOIB). 

-No acredita estar en possessió de la titulació 

requerida.  

-No acredita suficient experiència laboral. 

Ingrid Roman Sansó No està acreditada, segons el Registre públic de 

persones formadores per impartir accions 

formatives dirigides a obtenir certificats de 

professionalitat de les Illes Balears (REFOIB), 

per impartir l’acció formativa MF0257-1, 

Operacions bàsiques de restaurant i bar. 

 

 

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, 17 de febrer de 2022 

 

 

 

La Comissió de baremació 

http://www.ehib.es/

