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Puntuacions provisionals de la valoració dels mèrits de la convocatòria d’un lloc de 
treball amb contracte laboral temporal de cambrer/a pel Consorci Escola d’Hoteleria 
de les Illes Balears (EHIB) pel sistema de concurs de mèrits 

 

Un cop realitzades les entrevistes personals d’acord amb el punt 5.d) de la Resolució de la 
directora gerent del Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears de 16 de desembre de 
2020 (BOIB núm. 211, de 19/11/2020). 

 

Es fa pública les preguntes que es realitzaren a tots els aspirants del procediment selectiu: 

 

- Iniciativa: 

 

P1: Un client es queixa del cafè. Que faries? Quan et va a pagar no tens canvi. Que 
fas? 

P2: Proposa un suggeriment del dia a la cafeteria. 

P3: Un client no sap que demanar, son les 11.00h del matí i no hi ha begudes 
alcohòliques. Que li ofereixes? 

P4: Un alumne esta assegut amb els peus sobre la cadira o la taula. Que faries? I si 
l’alumne fa cas omís? 

 

- Motivació: 

 

P1: Estaries disposat fora del teu horari laboral a realitzar cursos de restauració? 

P2: Que significaria per tu treballar en el Consorci EHIB? 

P3: Ser cambrer no està de moda. Que et motiva a ser-ho? 

P4: Creus que el client sempre te la raó? I si saps que tens la raó al 100%? 

 

- Capacitat de treball en equip: 

 

P1: El company de feina no et deixa la taula en “mise and place”. Que fas? Fins quan 
aguantaries aquesta actitud? 

P2: Si un company et demana un canvi de torn, et sacrificaries? 

P3: Només estau dues persones a la cafeteria. Com repartiries les tasques? 

P4: Estàs acostumat a treballar en equip o sol? Que prefereixes? 

 

- Disponibilitat: 

 

P1: Hi ha un esdeveniment a l’Escola d’Hoteleria el cap de setmana o el divendres 
horabaixa-vespre. Quina disponibilitat tens? Trobaries inconvenient a realitzar hores 
extraordinàries per algun motiu d’aquest tipus? 
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És fa pública la puntuació provisional de l’entrevista personal: 

 

D’acord amb el punt 6 de la convocatòria (BOIB núm. 211, de 19/12/2020) és un motiu 
d’exclusió del procediment de selecció no presentar-se a l’entrevista personal, ja què es 
considera que l’aspirant no ha finalitzat el procés selectiu, doncs així queden exclosos els 
següents aspirants: 

- Maria Teresa Fuster Garau 

- Pedro Moisés Marin 

- Jose Miguel Carcelén Llabrés 

Es fa pública la puntuació provisional de la valoració dels mèrits del punt 5 de la Resolució 
de la directora gerent de 16 de desembre de 2020, per la qual s’aprovaren les bases i 
convocatòria per cobrir un lloc de feina, amb contracte laboral temporal, de cambrer/a pel 
Consorci Escola d’Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) pel sistema de concurs de mèrits 
(BOIB núm. 211, de 19/12/2020).  

 

Pedro José 
Beamud 

Llinás

Lluís Albert 
Seda Rosselló

Maria del 
Carmen Mulet 

Romero

Jesica García 
Abellán

Iniciativa 1,875 2 3 1,875

Motivació 1,625 2,125 2,625 2

Treball en 

equip 1,75 1,625 2,875 1,75

Disponibilitat 0,75 0,75 1 0,5

Puntació 

entrevista 6 6,5 9,5 6,125
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Aquesta document s’ha de fer públic 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). 

 

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils des de l'endemà 
de la publicació a la pàgina web del Consorci EHIB per efectuar al·legacions. 

 

Les al·legacions s'han de presentar de dilluns a divendres, horari del registre de 9 a 14 h, a 
la seu del Consorci 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) o a qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

En cas que la sol·licitud i la documentació es presentin en una oficina de Correus o en un 
registre que no sigui del Consorci EHIB, a fi de tenir constància que s'han presentat, s’ha 
d’enviar dins el termini dels tres dies una còpia del full de sol·licitud d’al·legacions ja registrat 
a l'adreça electrònica juridic.ehib@uib.es. De la mateixa manera, si s'envia per correu 
certificat, s'ha d'enviar per correu electrònic el full de sol·licitud, datada i segellada per 
l'oficina de correus en què consti que s'ha enviat en el termini hàbil per a la presentació 
d’al·legacions. 

 

Palma, 15 de setembre de 2021 

 

L’òrgan de selecció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehib.es/

