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Puntuacions provisionals de la valoració de l’apartat disponibilitat de l’entrevista 
personal i 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 

 
El 28 de març de 2022 el Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball va dictar 
Resolució en relació amb el Recurs d'Alçada interposat pel Sr. Lluís Albert Seda Rosselló, 
contra la resolució de la directora gerent del Consorci Escota d'Hoteleria de les Illes Balears 
(EHIB) per la qual es selecciona a la persona per cobrir la plaga de cambrer del Consorci 
EHIB, la qual resol "estimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Lluís Albert Seda 
Rosselló, contra la Resolució de 8 d'octubre de la directora gerent del Consorci Escola 
d'Hoteleria de les Illes Balears (EHIB) per la qual es selecciona a la persona per cobrir la 
plaga de cambrer del Consorci EHIB, instant a l’òrgan de selecció per a que torni a valorar 
els resultats relatius únicament a l'apartat «disponibilitat» tenint en compte que no pot 
valorar criteris aliens a aquesta qüestió". 

 

L’òrgan de selecció a l’acta de sessió núm. 10, de dia 25 de maig de 2021, argumenta el 
següent: 

 

“Respecte de les puntuacions de l'entrevista hem de tenir en compte que s'han desglossat 
distints blocs a valorar: iniciativa, motivació, capacitat de treball en equip disponibilitat. 

 

La disponibilitat es defineix com la qualitat o condició de disponible, com a què es pot 
disposar o utilitzar. En el document resposta a la sol·licitud de transcripció d'entrevista de 
personal dels candidats del procediment EHIB cambrer, de 25 d'octubre de 2021 de la 
secretària de l’òrgan; en el que es transcriuen les respostes de tots els candidats a la 
pregunta relativa a la disponibilitat va transcriure el següent: 

 

• Lluís Albert Seda Rosselló: 

«No hi ha cap problema, absoluta disponibilitat, i be, torn a repetir, es algo que estic més que 
acostumat, ho faig a diari, i bueno, no se me cauen es anells, estic disposat a tot lo que faci 
falta, i bueno, crec que, crec que es necessari fer-ho, se brinda una oportunitat i quan s'aplica 
pues has de, has de fer feina i Ilestos», 

 

• Maria del Carmen Mulet Romero 

«No tendría ningún inconveniente en realizar horas extras, pues es necesario vamos, y 
disponibilidad absoluta». 

 

L’òrgan de selecció procedeix a analitzar les intervencions de Lluís Albert Seda i de Maria 
del Carmen Mulet i es ratifiquen en la seva puntuació, d’1 punt per la Sra. Maria del Carmen 
Mulet i de 0.75 punts per al Sr. Lluis Albert Seda. 

 

Aquest òrgan de selecció considera que una entrevista personal és per a tenir en compte no 
sols les respostes sinó també, entre d'altres, l'actitud o el llenguatge no verbal de 
l'entrevistat. En cas contrari, l'entrevista no tindria sentit, ja que es tractaria únicament d'un 
examen pregunta-resposta, que no és el cas. 
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A la seva entrevista, el Sr. Lluis Seda va donar a entendre que realitzar hores 
extraordinàries en un esdeveniment de l’Escola d'Hoteleria un cap de setmana o divendres 
tarda-nit és com a una obligació ("has de fer feina i Ilestos"...), i la seva actitud i llenguatge 
no verbal no es corresponien totalment amb les seves respostes. Per tant, no va esser 
rebuda per a aquest òrgan de selecció de forma tan positiva com per atorgar-li la màxima 
puntuació en aquest apartat. 

 

Per les explicacions donades I ‘òrgan de selecció considera que la puntuació de 0.75 sobre 
1 d'aquest apartat (disponibilitat) del Sr. Lluís Seda és la correcta. 

 

Per tot això, les puntuacions de l'apartat disponibilitat dels aspirants son les següents:” 

 

Nom Puntuació disponibilitat 

Jesica García Abellán 0.5 

Pedro José Beamud Llinás 0.75 

Lluis Albert Seda Rosselló 0.75 

Maria del Carmen Mulet Romero 1 

 

Per tot això, 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) és la següent: 

 

 
 



Pàgina 3 de 3  

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, 14 de juny de 2022 

 

L’òrgan de selecció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehib.es/

