BASES PER A LA SELECCIÓ D'ALUMNES PARTICIPANTS EN EL CURS D'OPERACIONS
BÀSIQUES DE CUINA. CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT. CODI HOTR0108.
1 Objecte de la convocatòria.
Aquesta convocatòria té com a objecte la incorporació de 15 alumnes per a la realització
d'un curs d'operacions bàsiques de cuina (HOTR0108), amb certificat de professionalitat. El
curs té una durada de 350 h, de les quals 80 h, corresponen a les pràctiques formatives en
centres de treball (PFCT). Es preveu que comence el pròxim 11 de desembre. S'impartirà en
horari de vesprada, de 15.00 h. a 21.00 h, a l'Escola Municipal d'Hostaleria.
2 Característiques de les bases.
Les bases d'aquesta convocatòria s'estableixen amb la finalitat que els aspirants que opten al
curs posseïsquen les condicions concretes que, una vegada seleccionats, asseguren
l'adquisició de la competència professional necessària per a desenvolupar les funcions
específiques que comporta l'ocupació objecte del curs.
3 Condicions dels aspirants.
Per a prendre part en aquest procediment, serà necessari que els aspirants reunisquen les
condicions següents:
a) Pertànyer a qualsevol dels estats signataris del Tractat de la Unió Europea i
de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, amb coneixements suficients de la
llengua castellana.
b) Tenir complits els 16 anys d'edat, en la data de la incorporació al curs.
c) Estar inscrit en l'oficina d'ocupació del SERVEF corresponent, bé com a
demandant d'ocupació, bé per millora d'ocupació.
4 La Comissió de Selecció
La Comissió de Selecció estarà constituïda per tres funcionaris pertanyents a la Secció de
Promoció de l'Ocupació i Formació, designats a aquest efecte pel regidor responsable de
l'àrea. Un dels membres serà designat com a president d’aquesta.
La Comissió podrà comptar amb l'assessorament de l'equip docent del curs durant el procés
de selecció
5 Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran pel Registre General en l’OMAC de l'Ajuntament d'Elx.
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El termini de presentació d'instàncies serà del 30 d'octubre al 10 de novembre del 2017.
El nombre màxim d'aspirants admesos en aquest procés de selecció serà de 200, que seran
seleccionats atenent l'ordre de presentació de les sol·licituds.
Les instàncies, sol·licitant prendre part del procés selectiu, seran facilitades gratuïtament a la
Regidoria de Promoció Econòmica, situada al c/ Uberna, núm. 2, d'Elx, i estaran també
disponibles a la web municipal http://www.elcheemprende.com.
6 Documentació
Per a formar part del procés selectiu, els interessats hauran de presentar la següent
documentació:
•
•
•

Instància normalitzada correctament emplenada.
Còpia del DNI.
Còpia de la targeta DARDE (targeta de demanda d'ocupació actualitzada).

Aquesta documentació, que s'adjuntarà a la instància, haurà d'anar acompanyada dels
originals per a ser confrontats pel funcionari encarregat o, si no n’hi ha, prèviament
compulsada.
Els candidats que no acompanyen algun dels documents exigits quedaran exclosos del
procés selectiu.
La llista provisional d'admesos es publicarà el 14 de novembre, el 15 de novembre els
aspirants podran presentar reclamacions a la llista provisional, i el 17 de novembre es
publicarà la llista definitiva d'aspirants on s’establirà el lloc, la data i l’hora en què es
realitzarà la prova escrita. La llista estarà disponible en les dependències de la Regidoria de
Promoció Econòmica, situades al c/ Uberna, núm 2, així com a la web municipal
http://www.elcheemprende.com
7 Desenvolupament i Classificació
Desenvolupament
Per a l'accés al curs d'operacions bàsiques de cuina (HOTR0108), el procés de selecció
constarà de dues fases: una prova escrita i una entrevista personal.
La prova escrita consistirà en un test de 20 preguntes sobre conceptes bàsics d'acord amb
els requisits establits per a l'accés al certificat de professionalitat. Tindrà caràcter eliminatori.
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El test permetrà avaluar de manera objectiva les capacitats específiques i aptituds vinculades
al perfil professional del certificat, mitjançant preguntes de raonament verbal, numèric, etc.
La puntuació màxima serà de 20 punts, a raó d’un punt per pregunta encertada. Les
respostes errònies no penalitzaran.
Superaran la prova escrita aquells candidats que hagen obtingut una puntuació igual o
superior a l'obtinguda per aquell que, en la llista de puntuació, ordenada de major a menor,
ocupe el lloc 45. Tot això, amb la finalitat que el nombre mínim de candidats que passe a la
fase d'entrevistes siga de tres per lloc.
Si el nombre de candidats no supera els 45, s'entendrà que la prova ha sigut superada per
tots.
Una vegada realitzada la prova escrita, la relació d'aspirants que hagen superat aquesta fase
serà exposada als mateixos llocs i pels mateixos mitjans que la llista d'admesos. S’establirà,
en aquesta relació, el dia i l'hora en què quedaran citats els aspirants per a la realització de la
fase d'entrevista.
Es disposarà d'un dia hàbil per a presentar reclamacions, a comptar des de l'endemà a la
publicació.
L'entrevista personal es realitzarà als candidats que hagen superat la prova escrita.
En l'entrevista es valorarà la idoneïtat dels aspirants, i es centrarà en temes professionals,
formatius i personals, que permetrà avaluar l'actitud, la motivació, l’habilitat i l’experiència
d’aquests.
Els aspectes a valorar seran: la disponibilitat i la possibilitat de seguir el curs íntegrament, la
motivació i l'interés per la professió, la capacitat de treball en equip, l'experiència
relacionada amb la professió, la situació de desocupació i qualsevol altre aspecte que
permeta considerar a un candidat com idoni.
L'entrevista es puntuarà de 0 a 20 punts.
Classificació
L'ordre de puntuació definitiva del procés selectiu per a l'accés al curs d'Operacions Bàsiques
de Cuina, serà la suma de les puntuacions obtingudes en cadascuna de les dues fases.
El tribunal estendrà l’acta, i aquesta es publicarà en el Departament de la Regidoria de
Promoció Econòmica, situat en el c/ Uberna, núm 2, així com en la web municipal
http://www.elcheemprende.com.
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Els aspirants seleccionats seran aquells que obtinguen la puntuació més elevada.
En cas d'empat, serà seleccionat l'aspirant que haja obtingut la puntuació més alta en la fase
de prova escrita i, si persisteix en empat, es dirimirà per sorteig.
Incidències i reclamacions.
Les reclamacions o incidències que pogueren presentar-se no interrompran el procés
selectiu.
Aquestes només podran presentar-se a través del Registre General de l'Ajuntament d'Elx.
8 Relació d’aprovats
Finalitzat el procés selectiu, el tribunal farà pública la relació d'aspirants seleccionats per
rigorós ordre de puntuació aconseguida.
No obstant això, els aspirants que no siguen seleccionats en l'ordre de puntuació quedaran
en reserva en provisió de possibles contingències, baixes, etc. Les crides es realitzaran per
ordre de puntuació.
9 Publicitat
Aquestes bases es publicaran en el tauler d'anuncis del Departament de la Regidoria de
Promoció Econòmica, situat al c/ Uberna, núm 2, i a la web municipal
http://www.elcheemprende.com.
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