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Llista definitiva amb puntuació de mèrits a la convocatòria d’un procés selectiu de 
personal formador pel curs HOTR208 Operacions bàsiques 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 18 de febrer de 2022, 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. 

 

El 18 de febrer de 2022 es va fer pública la llista provisional amb baremació de mérits 
especificant que les persones interessades disposaven de 3 dies hàbils per esmenar les 
deficiències detectades, acreditar els requisits i/o presentar al·legacions. 
 
 
El día 21 de febrer de 2022, Dª Alicia Rodríguez Bonet, va al·legar, i cito textualment, el 
següent: 
 
EXPONE 
 
Que la misma ha sido pre-admitida en la Convocatoria curso HOTR208 Operaciones 
Básicas de Restaurante y Bar MP14/21 para cubrir la plaza vacante ofertada.  
 
Se tiene conocimiento a través de redes sociales, que el primer candidato Don Carlos 
Amengual Barceló, está impartiendo actualmente el mismo certificado de profesionalidad de 
Operaciones Básicas de Restaurante y Bar en el Instituto IFOC Calviá. 
 
Que al no haber información relativa de los días y horarios en los que se impartirá dicha 
formación en la Universidad de les Illes Balears y al encontrarse el solicitante anterior 
realizando ya una jornada laboral de Certificado de Profesionalidad, es por lo que 
 
SOLICITA: 
 
Que se tenga en cuenta el hecho anterior, lo que se comunica a los efectos oportunos. 
 

Sobre la alegación de Dª Alicia Rodríguez Bonet, cabe decir lo siguiente: 
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La aspirante alega que Don Carlos Amengual Barceló está trabajando actualmente y que eso 

sea tenido en cuenta al no haber información relativa de los días y horarios en los que se 

impartirá la formación.  

Se desestiman las alegaciones ya que el hecho de que un candidato esté actualmente 

trabajando no es excluyente en su inclusión en la lista de formadores del proceso selectivo que 

nos ocupa, sin perjuicio que, en el posterior llamamiento del personal formador que figura en 

la lista, su situación laboral impida manifestar la conformidad de la realización del curso. 

 

El dia 22 de febrer, D. Gregorio Martinez Hervas, va presentar documentació. 

 

El dia 23 de febrer, D. Agustín Durán Rodríguez, va presentar documentació 
 

Una vegada analitzada la documentació presentada per els aspirants en el període obert a 
l’efecte, la llista definitiva amb baremació de mèrits es la següent: 
 

 

Valoració de mèrits: 

 

 

Candidat Puntuació de mèrits Total 

A B C 

Carlos Amengual Barceló 30 0 5 35 

Gregorio Martínez Hervas 13,04 12,35 0 25,39 

Alicia Rodríguez Bonet 0 15 10 25 

Agustín Durán Rodríguez 0 15 10 25 

 

 

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, 25 de febrer de 2022 

 

La Comissió de baremació 

http://www.ehib.es/

