
 
 
 

ANUNCI 
 
 
RESULTATS DEL PROCÉS SELECTIU PER A 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). 
 
 
En relació a la convocatòria del procés selectiu per a 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), i segons es desprèn de 
l’Acta emesa per l’òrgan qualificador de data 25 de juny de 2019, s’informa: 
 
 
1. Es fan públics els resultats del tercer exercici de la fase d’oposició, corresponent a la 

prova pràctica, que són els següents: 
 

Codi 
Identificació 

Assistència 
Puntuació prova 

pràctica 

121N SI 16,50 

875K SI 10,00 
 
2. Es recorda què, d’acord amb les bases aprovades, cal obtenir una qualificació mínima 

de 10 punts, per poder superar el tercer exercici, per la qual cosa passen a la següent 
fase, corresponent a la fase de concurs, els aspirants següents: 

 

Codi Identificació 

121N 

875K 
 
3. Es fan públics els resultats de l’entrevista personal, que forma part de la fase de 

concurs, que són els següents: 
 

Codi 
Identificació 

Assistència 
Puntuació 
entrevista 

121N SI 3,00 

875K SI 3,00 
 
 



 
 
4. Es fan públics els resultats de la prova de català que s’ha efectuat durant l’entrevista 

personal, als aspirants que no havien acreditat els coneixements de català exigits a les 
bases, i que són els següents: 

 
Codi 

Identificació 
Apte / No 

apte 
121N APTE 

 
5. Es fan públics els resultats de la valoració de mèrits acreditats en la fase de concurs, 

que són els següents: 
 

Codi 
Identificació 

Experiència professional 
(màx. 6p) 

Formació 
acadèmica 

superior (2p) 

Altra 
formació 
(màx. 3p) 

Total 
mèrits 

121N 6 0 0 6,00 

875K 6 2 0 8,00 
 
6. Es fa públic el resultat final del concurs-oposició, sumatori de la fase d’oposició i de la 

fase de concurs, que és el següent: 
 

Codi 
Identificació 

Total fase 
oposició 

Total fase 
concurs 

Total concurs 
oposició 

121N 16,50 9,00 25,50 

875K 10,00 11,00 21,00 
 
7. A la vista de què s’ha efectuat tot el procediment i de les puntuacions obtingudes per 

cada aspirant, es proposa per ocupar el lloc de treball encarregat del servei de platges 
per a l’empresa municipal Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. (CEMSSA) a 
l’aspirant que ha obtingut major puntuació final: 
 

Codi Identificació Puntuació total 
121N 25,50 

 
8. La qual cosa, de conformitat amb les Bases específiques de la convocatòria, s’exposa al 

públic per a general coneixement. 
 
 
 
 
Àgueda Subirana Àlvarez 
La secretària de l’Òrgan qualificador 
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