
 
 
 

ANUNCI 
 
 
RESULTATS DEL PRIMER I SEGON EXERCICI DEL PROCÉS SELECTIU CONVOCAT PER A 
LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR ELS LLOCS DE TREBALL 
D’OPERARI/ÀRIA DE LLOGUER D’HAMAQUES I TENDALS A LA PLATJA DE CALAFELL I 
SEGUR DE CALAFELL EN ELS SUPÒSITS DE SUBSTITUCIONS I/O VACANTS. 
 
 
 
En relació a la convocatòria per a la selecció de personal per a la creació d’una borsa de 
treball per a cobrir els llocs de treball d’operari/ària de lloguer d’hamaques i tendals a la 
platja de Calafell i Segur de Calafell en els supòsits de substitucions i/o vacants, i segons es 
desprèn de l’Acta emesa per l’òrgan qualificador de data 5 de juny de 2018, s’informa: 
 
 
1. Es fan públics els resultats del primer exercici de la fase d’oposició, corresponent a la 

prova de català, que són els següents: 
 

Codi Identificació 
RESULTAT 

APTE / NO APTE 

848K APTE 
408J EXEMPT 

393W APTE  
186T NO PRESENTAT 
832M APTE 
959F APTE 
102C NO PRESENTAT  
004V APTE 
720M APTE 
719G APTE 
864A APTE 
344L NO PRESENTAT   

 
D’acord amb la base sisena de les bases reguladores, els aspirants no presentats 
queden exclosos del procés selectiu. 

 
2. Es fan públics els resultats del segon exercici de la fase d’oposició, corresponent a la 

prova de castellà, que són els següents: 
 

IDENTIFICADOR 
RESULTAT 

APTE / NO APTE 

004V APTE 
 
 



 
 
3. Es recorda què, d’acord amb les bases aprovades, cal obtenir una qualificació d’apte/a, 

per poder superar cada exercici, per la qual cosa passen a la següent fase, corresponent 
al tercer exercici de la de la fase d’oposició, corresponent a la prova teòric pràctica, els 
aspirants següents: 

 

Codi Identificació 

848K 
408J 

393W 
832M 
959F 
004V 
720M 
719G 
864A 

 
4. Es convoca als aspirants que han estat declarats aptes, per a la realització del tercer 

exercici de la de la fase d’oposició, corresponent a la prova teòric pràctica: 
 

Data: 6 de juny de 2018 
Hora: A les 09:30 hores. 
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris 

 
5. Es convoca als aspirants que superin el tercer exercici de la fase d’oposició, 

corresponent a la prova teòric pràctica, per a la realització de les entrevistes personals 
de la fase de concurs:  
 
Data: 6 de juny de 2018 
Hora: A partir de les 11:00. 
Lloc: Centre Cívic Cinema Iris 

 
La qual cosa, de conformitat amb les Bases específiques de la convocatòria, s’exposa al 
públic per a general coneixement. 
 
 
Calafell, 5 de juny de 2018 
 
 
La secretària de l’Òrgan qualificador 
 
 
 
Àgueda Subirana Àlvarez 
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