
 

 
CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS, SA (CEMSSA) 

 
 
ANUNCI sobre la convocatòria i les bases que regiran la selecció per promoció interna 
d’una persona per al lloc de treball encarregat del servei de platges per a l’empresa 
municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA)  
 
El 20 de maig de 2019, el Consell d’Administració de CEMSSA, ha aprovat la convocatòria 
i les bases que regiran la selecció per promoció interna d’una persona per al lloc de treball 
encarregat del servei de platges per a l’empresa municipal Calafell Empresa Municipal de 
Serveis, S.A. (CEMSSA), que es transcriuen literalment a continuació: 
 
 
“BASES QUE REGIRAN LA SELECCIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA D’UNA PERSONA PER 
AL LLOC DE TREBALL ENCARREGAT DEL SERVEI DE PLATGES PER A CALAFELL 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS DE CALAFELL S.A. 
 
 
Primera: OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció d’una persona, pel sistema de promoció 
interna, pel lloc de treball d’encarregat del servei de platja. 
 
Segona: CONDICIONS QUE HAURAN DE REUNIR LES PERSONES ASPIRANTS 
 
Per prendre part en la selecció, els aspirants han de reunir els requisits següents: 
 

a) Ser treballador de CEMSSA i estar en actiu. 
 

b) Tenir complerts 18 anys d’edat. 
 

c) Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la UE o d’aquells 
que tinguin tractat subscrit per la UE i ratificat per Espanya, és aplicable la lliure 
circulació de treballadors. Els nacionals d’altres estats membres de la UE hauran 
d’acreditar la seva nacionalitat. Els estrangers amb residència legal a Espanya també 
es podran presentar. 

 
d) Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de demostrar un 

coneixement adequat del castellà, tant en l’expressió oral com en l’escrita. 
 

e) Estar en possessió del Certificat d’escolaritat o superior.  
 
Si es tracta d'un títol equivalent o obtingut a l'estranger, cal disposar de 
l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència. 

 
f) Conèixer les dues llengües oficials a Catalunya (català i castellà). 



 

 
g) Disposar del carnet de conduir amb categoria B o superior. 

 
Totes aquestes condicions s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de 
sol·licituds. 
 
A més, els aspirants hauran de tenir les competències següents: 
 

- Iniciativa. 
 

- Habilitats de comandament. 
 

- Capacitat d’aprenentatge. 
 

- Comunicació i preocupació per l’ordre I la qualitat. 
 
Tercera: PUBLICITAT DE LA SELECCIÓ 
 
Les bases un cop aprovades, es publicaran íntegrament a la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Calafell. 
 
Tota la informació i resultats del procés selectiu es publicaran a la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Calafell. 
 
Els dies, hores i llocs de les proves es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Calafell, sens perjudici de la seva publicitat a altres mitjans. 
 
Amb aquestes publicacions es considerarà realitzada l’oportuna notificació als interessats. 
 
Quarta: CANDIDATURES, TERMINI DE PRESENTACIÓ I ADMISSIÓ 
 

4.1. Candidatures 
 
Les candidatures per a prendre part en aquest procés selectiu es poden presentar de les 
formes següents:  
 

• Presencialment, a les oficines següents: 
 

- Oficines de CEMSSA, situades, al Carretera del Sanatori, 30  – 43820 Calafell, 
en horari de 09 a 13.30 hores, de dilluns a divendres.  

 
- A les següents oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) de l’Ajuntament 

de Calafell: 
 

a) SAC de CALAFELL POBLE (Plaça de Catalunya, 1) 
 

• De dilluns a dijous: 8:30-19h.  



 

• Divendres: 8:30-14.00h.  
• Dissabtes: 9-13h.  
 

b) SAC de SEGUR DE CALAFELL (Carrer de Joan Maragall, 30-32)  
 

• De dilluns a divendres: 8:30-14h.  
 

c) SAC de CALAFELL PLATJA (Carrer de Sant Pere, 29) 
 

• De dilluns a divendres: 8:30-14h 
 

• Presentació telemàtica 
 
Les persones aspirants que optin per la presentació telemàtica de la sol·licitud per 
prendre part en aquesta convocatòria ho han de fer a través de la instància 
genèrica que poden trobar a: www.calafell.org 

 
• Altres formes de presentació 

 
També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques. 
 
En aquest supòsit la persona aspirant haurà de comunicar-ho de forma 
immediata a CEMSSA, via fax (977.693.507) o mail 
(cemssaadministracio@cemssa.cat), adjuntant la còpia de la presentació de la 
sol·licitud normalitzada. 

 
Les persones que desitgin participar en el procés hauran de presentar la següent 
documentació: 
 

- CURRÍCULUM VITAE 
 

- FOTOCÒPIA DEL DNI 
 

- FOTOCÒPIA DE LA TITULACIÓ EXIGIDA (a l’entrevista s’haurà d’aportar l’original o 
còpia compulsada). 
 

- RELACIÓ DE MÈRITS AL·LEGATS (es faran constar les dades acadèmiques, els 
cursos de formació i perfeccionament, serveis prestats, així com qualsevol altre 
mèrit que es cregui oportú). 

 
Tota la documentació caldrà presentar-la com a màxim fins el moment de finalització del 
termini de presentació de candidatures. 
 



 

Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter 
personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la 
tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent. 
 
D’acord ambla legislació de protecció de dades i la normativa que la desplega, les dades 
de caràcter personal s’inclouran en un fitxer, el responsable del qual és CEMSSA, amb la 
finalitat de gestionar i controlar els recursos humans de l’empresa. Les persones 
participants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició amb un 
escrit dirigit a CEMSSA, Carretera del Sanatori, 30  – 43820 Calafell. 
 

4.2. Termini de presentació 
 
El termini de presentació de candidatures s’obrirà al dia següent de la publicació de 
l’anunci d’aquesta convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament de Calafell, i 
finalitzarà transcorreguts 7 dies naturals. 
 

4.3. Admissió 
 
Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures, s’aprovarà la relació 
provisional de persones admeses i excloses, la qual s’exposarà a la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Calafell, a efectes de reclamacions. 
 
Les persones aspirants disposaran d’un termini de 5 dies naturals, comptats a partir de 
l’endemà de la publicació de la resolució esmentada, per presentar possibles reclamacions 
adreçades a esmenar els defectes que pugui contenir la llista provisional de persones 
aspirants admeses i excloses. En cas de no esmenar-se els defectes, la sol·licitud s’arxivarà 
sense cap altre tràmit. 
 
Transcorregut el termini anterior, es dictarà resolució amb les llistes definitives de persones 
aspirants admeses i excloses que serà publicada en la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Calafell. 
 
Les persones que no compleixin els requisits necessaris, no podran ser admeses, quedaran 
anul·lades les seves actuacions i quedaran excloses del procés selectiu, sens perjudici de les 
responsabilitats en què hagin pogut incórrer. 
 
Els errors materials, de fet i aritmètics en la publicació de les resolucions i anuncis es 
poden esmenar en qualsevol moment. 
 
Cinquena. TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
L’òrgan qualificador es constituirà de la manera següent: 
 

• President: El vicesecretari de CEMSSA, o la persona que ell designi. 
 

• Vocals:  
 



 

- Dues persones designades per la Direcció de l’empresa. 
 
Tant el President/a com els Vocals tindran veu i vot. 

 
• Secretari/a: Aquestes funcions seran assumides per la TAG de Secretaria de 

l’Ajuntament de Calafell o persona que la substitueixi, que actuarà amb veu però 
sense vot. 

 
La designació de l’òrgan qualificador, en el seu cas, es farà pública junt amb la llista 
d’admesos i exclosos. 

 
L’abstenció i recusació dels membres de l’òrgan qualificador s'han d'ajustar al que 
estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 

 
El tribunal qualificador no es pot constituir ni actuar sense l'assistència, com a mínim, més 
de la meitat dels seus membres. L’assistència del president i del secretari serà necessària 
sempre. 

 
De totes les sessions del tribunal qualificador se n'ha d'estendre l'acta corresponent. 

 
Les decisions del tribunal qualificador s’adopten per majoria dels assistents. 

 
Les persones que formen part de l’òrgan qualificador i el personal col·laborador en la 
realització de les proves tenen dret a percebre les assistències previstes en el Reial Decret 
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei. L’òrgan qualificador 
es classifica en la categoria tercera. 

 
L’òrgan qualificador pot disposar de la incorporació a les seves tasques de tècnics i 
tècniques especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu 
però sense vot per debatre, en les sessions de l’òrgan qualificador, les qüestions que se’ls 
sotmetin relatives a les matèries de la seva competència. 

 
L’òrgan qualificador aprovarà els criteris tècnics per valorar les diferents fases d'aquesta 
convocatòria. 

 
L’òrgan qualificador pot convocar personalment les persones participants per tal d'aclarir 
punts dubtosos de les capacitats o altres aspectes de la documentació que hagin aportat, 
quan ho consideri convenient. 

 
L’òrgan qualificador pot exigir a les persones participants la seva identificació, en qualsevol 
moment de la convocatòria. 

 
L’òrgan qualificador, si té coneixement que una de les persones participants no posseeix la 
totalitat dels requisits exigits per aquesta convocatòria o ha pogut incórrer en inexactituds 
o falsedats, proposarà a l’òrgan competent de CEMSSA l'exclusió de la persona participant 



 

de la convocatòria. Les inexactituds o falsedats comprovades es posaran en coneixement 
de les autoritats competents a l'efecte pertinent. 

 
L’òrgan qualificador exclourà automàticament de la convocatòria les persones participants 
que durant el transcurs de la convocatòria realitzin conductes contràries a la bona fe o 
orientades a desvirtuar els principis d'equitat i igualtat o altres comportaments que alterin 
el desenvolupament normal de la convocatòria. 
 
Sisena: FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL 
 
L’objectiu fonamental del lloc de treball és coordinar, executar i controlar les tasques de 
l’equip de servei de platges, per tal de mantenir les instal·lacions, entorn així com l’atenció 
al client del servei. 
 
El candidat o candidata realitzarà a més, tasques de suport administratiu a l’àmbit de 
direcció i més específicament. 
 
En concret, el/la candidat/a, haurà d’assumir les següents funcions: 
 

- Coordinar el personal de l’equip de servei de platges i la seva actuació. 
 

- Elaborar i planificar el pla de treball de l’equip de servei de platges per dur a terme 
les feines programades. 
 

- Controlar les tasques encomanades a l’equip de servei de platges. 
 

- Supervisió diària de totes les recaptacions pels serveis prestats, fetes per l’equip del 
servei de platges. 
 

- Proposar alternatives de treball en l’execució de tasques de l’equip del servei. 
 

- Verificar el treball realitzat per l’equip. 
 

- Demanar pressupostos, tractar amb proveïdors i realitzar les gestions necessàries 
per disposar dels productes i material necessaris. 
 

- Dur a terme l’avaluació dels danys causats per accidents i per destrosses 
incontrolades. 
 

- Altres funcions que per disposicions de l’empresa o la normativa vigent li siguin 
atribuïdes 

 
Setena. SELECCIÓ 
 
La selecció per concurs oposició consisteix en la valoració de determinades condicions de 
formació, mèrits o nivell d’experiència relacionats amb la tasca a exercir i en la superació 



 

de les proves corresponents. La puntuació obtinguda en la fase de concurs no podrà 
aplicar-se per superar els exercicis de la fase d’oposició. 
 
L'ordre d'actuació dels i de les aspirants per a aquells exercicis que no puguin fer-se 
conjuntament serà per ordre del registre d’entrada de la seva sol·licitud. 
 
Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no 
compareguin en el lloc, la data i l'hora assenyalats, fins i tot per raons de força major, 
seran definitivament exclosos del procés selectiu. 
 

A. FASE D’OPOSICIÓ: PROVES SELECTIVES DE CARÀCTER OBLIGATORI I 
ELIMINATORI 

 
A.1. Primer exercici. Coneixement de la llengua catalana. 
 
Consisteix en la realització d'exercicis de comprensió de la llengua catalana corresponents 
al nivell bàsic de català (A2).  
 
Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que acreditin 
documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el certificat de 
nivell bàsic de català (A2) de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de 
Cultura, o equivalent o superior. 
 
També queden exempts de realitzar la prova de català els següents: 
 

a) Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori. 
Aquest document és la certificació que s'ha cursat de manera oficial a Catalunya la 
matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títol que 
correspon després de l’any 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol Institut 
d'Educació Secundària públic en la forma que determina la Direcció General 
d'Ordenació i Innovació Educativa. 

 
b) Les persones aspirants que, en algun procés de selecció per a l’accés a 

l’Ajuntament de Calafell o CEMSSA, hagin superat una prova o un exercici de 
coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que s’hi esmenta, 
sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància. 

 
Aquesta prova consistirà en una entrevista realitzada per l’òrgan qualificador en llengua 
catalana. 
 
Aquesta prova es qualificarà d’apte o no apte. 
 
Els/les aspirants que no obtinguin la qualificació d’apte/a queden exclosos/es del procés 
selectiu. 
 
A.2. Segon exercici. Coneixement de la llengua castellana. 
 



 

Consisteix en la realització d'exercicis de comprensió de la llengua castellana, i si s’escau, 
en la realització d’una entrevista que permeti valorar-ne els coneixements orals. 
 
Queden exempts de realitzar aquesta prova els i les persones aspirants amb nacionalitat 
espanyola, i tots aquells que acreditin, tot i no tenir la nacionalitat espanyola, estar en 
possessió dels coneixements de llengua castellana de nivell A2 o superior, amb 
l’acreditació de la següent documentació: 
 

a) Certificat conforme ha cursat la primària, i/o la secundària, i/o el batxillerat a l’Estat 
espanyol. 

 
b) Diploma d’espanyol nivell A2 o superior que estableix el Reial Decret 1137/2002, 

de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat 
totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest. 

 
c) Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 

d’idiomes. 
 
L’exercici es qualificarà com a apte/a o no apte/a, i caldrà la qualificació d’apte/a per 
superar la prova i passar a la següent. 
 
A.3. Tercer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Prova pràctica. Màxim: 20 punts 
 
Realització d’un supòsit pràctic de coneixements específics i que versarà sobre les funcions 
pròpies del lloc de treball descrites a la Base Sisena.  
 
Consisteix en resoldre, per escrit o de forma verbal, en el període de temps que estipuli 
l’òrgan qualificador, un o varis supòsits pràctics relacionats amb el lloc de treball. 
 
En aquesta prova es valorarà la capacitat d’anàlisi i aplicació dels coneixements teòrics a la 
resolució dels problemes pràctics plantejats, i l’estructura en el desenvolupament de 
l’exercici. També es valoraran les competències dels aspirants descrites a la Base segona. 
 
Es valorarà de 0 a 20 punts, essent necessari obtenir un mínim de 10 punts per aprovar o 
poder passar a la fase següent. 
 

B. DESENVOLUPAMENT DE LA FASE DE CONCURS 
 
La fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, serà posterior a la fase d’oposició i 
consistirà en la valoració dels mèrits i capacitats al·legats i acreditats documentalment 
pels/per les aspirants fins al darrer dia de presentació de sol·licituds. Els mèrits informats 
en el currículum vitae presentat per l’aspirant que no s’acreditin documentalment en el 
moment de l’entrevista personal, no seran tinguts en compte. 
 
B.1. Valoració de mèrits. 
 
El tribunal de selecció puntuarà els CV, en base als criteris que s’indiquen a continuació. 



 

 
En el moment de l’entrevista prevista en el punt següent, la persona aspirant haurà 
d’entregar la documentació acreditativa del compliment dels requisits previstos a la Base 
segona i dels mèrits al·legats. 
 
1. Experiència professional en llocs de treball similars, per cada mes complet: 0,20 punts, 

fins a un màxim de 6,00 punts. 
 
L’antiguitat en serveis prestats a l’administració pública i/o empresa privada s’ha 
d’acreditar mitjançant certificat emès per l’Administració. En el cas de treballs a 
l’empresa privada, cal el certificat de la vida laboral estès per la Tresoreria General de 
la Seguretat Social que s’ha d’acompanyar a més a més de contractes de treball, fulls 
de nòmina o qualsevol altre mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats. En el 
cas de professió liberal o autònoms, s’acreditarà mitjançant la presentació de l’alta 
censal i les declaracions trimestrals d’IVA. 

 
2. Formació acadèmica: Titulació superior a l’exigida en la convocatòria: 2 punts. 
 
3. Altra formació (màxim 3 punts): 
 
Pels cursos de formació i perfeccionament que tinguin relació directa amb les places a 
proveir, en funció del grau de dificultat dels cursos, determinat pel sistema d’accés o de 
selecció, de la durada del curs, de l’existència de proves qualificadores finals i altres de 
similars, segons el següent detall (els cursos de formació i perfeccionament que 
documentalment no acreditin les hores de durada seran valorats com els de menys de 6 
hores de durada): 

 
- 1,00 punt els cursos de 50 hores o més de durada. 

 
- 0,5. punts els de 10 hores o més i fins a 50 hores de durada. 

 
- 0,25 punts els de 6 hores o més i fins a 10 hores de durada. 

 
- 0,05 punts els de menys de 6 hores de durada. 

 
La puntuació de la fase de concurs en farà pública només quan hagi acabat la fase de 
proves. 
 
B.2. Entrevista personal 
 
Els candidats mantindran una entrevista personal per competències amb els membres del 
tribunal qualificador, i amb els responsables que l'empresa designi, per determinar la 
idoneïtat de les persones aspirants amb el perfil professional, així com aclarir o ampliar 
aspectes i temes relacionats amb el perfil professional, i valorar l’adequació a les 
característiques de la plaça convocada, i es podrà estendre a la comprovació dels mèrits 
al·legats. 
 



 

Durant la realització de l’entrevista, si escau, es durà a terme la prova de coneixements 
de català i/o castellà en els termes establerts a la Base Setena. 
 
En aquesta entrevista es podran plantejar situacions pràctiques que es poden produir en 
exercici del lloc de treball, per veure com les resoldrien. En tot cas, les situacions 
plantejades a totes les persones aspirants seran anàlogues amb el mateix grau de dificultat 
i previ acord del tribunal.  
 
Durant l’entrevista, també es valoraran les habilitats personals següents: 
 

• Autonomia de gestió 
 

• Persona resolutiva i capacitat d’organització 
 

• Capacitat de comunicació oral i escrita (català i castellà) 
 

• Actitud positiva i optimista 
 

• Tenir iniciativa i pro activitat 
 

• Versatilitat de funcions 
 
La puntuació màxima a atorgar serà de 5 punts. 
 
La no presentació de l’aspirant a l’entrevista determinarà la seva exclusió del procés 
selectiu. 
 
En el moment de l’entrevista, la persona aspirant haurà d’entregar la documentació 
acreditativa del compliment dels requisits previstos a la Base segona i dels mèrits 
al·legats. 
 
 
La qualificació final dels aspirants serà la suma de la puntuació de la fase d’oposició i de 
la fase de concurs. 
 
En cas d’empat en la puntuació entre un o més aspirants, en el llistat d’aprovats anirà en 
primer lloc qui tingui més puntuació a l’apartat 7.A.3 (Prova pràctica). 
 
Vuitena. ADJUDICACIÓ DE LA SELECCIÓ 
 
Un cop finalitzat el procés de selecció, s’adjudicarà el lloc de treball a l’aspirant que hagi 
obtingut la major puntuació sumant el resultat obtingut en les dues fases de que consta el 
procés selectiu.  
 
Notificada l’adjudicació a l’aspirant, aquest, en un termini no superior a 10 dies, l’haurà 
d’acceptar expressament. En cas contrari, el lloc de treball s’adjudicarà a l’aspirant que, 



 

havent superat el procés selectiu, el succeeixi en puntuació, i així consecutivament fins que 
hi hagi acceptació expressa per part d’un aspirant. 
 
Novena. PERÍODE DE PRÀCTIQUES O DE PROVA 
 
S’estipula un període de prova de 3 mesos. Dintre d'aquest període, la relació laboral 
podrà ser resolta lliurament per qualsevol de les parts, sense dret a cap tipus 
d'indemnització. Ara bé, aquest període de prova s’interromprà en cas d'incapacitat 
temporal, maternitat, adopció o acolliment, i per tot el temps de durada de les 
esmentades causes. 
 
Aquest període de prova serà superat de forma automàtica si no existeix informe 
desfavorable.“ 
 
 
El vicesecretari de CEMSSA 
 
 
 
Alexandre Pallarés Cervilla 
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