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En Daniel Milà i Zaragoza amb DNI, 39.699.009C, com a gerent de l’empresa de
Mercats de Tarragona (ESPIMSA)
ANUNCIO:
Que una vegada finalitzat el període de presentació de sol·licituds i un cop
revisada la documentació presentada, per tal de poder accedir al procés de
selecció, mitjançant concurs per la S E L E C C I Ó D E L L L O C D E
T R E B A L L D ’ I N S P E C T O R D E M E R C A T S , DE L’EMPRESA DE
SERVEIS I PROMOCIONS D'INICIATIVES MUNICIPALS SA.(ESPIMSA)
Paso a publicar el llistat dels aspirants admesos:
Candidats admesos
MAIRELES COBACHO, RAFAEL
OLIVELLA FLORES, ADRIA
RODRIGUEZ PEDROLA, FRANCISCO
NOGUEIRA SANCHIS, RICARD
JOVE RICOMA, GAIETA
CARRASCO CAMACHO, JESUS EMILIO
FERNANDEZ PINEDA, RAUL

I per tant, exposo el present llistat, donant un termini de 5 dies per fer les
al·legacions pertinents.
Un cop s’aprovi el llistat d’admesos definitivament, es convocarà la data
d’examen i entrevista de treball que serà passat 10 dies de la seva
publicació al taulell d’anuncis de la pàgina web.

La previsió de dates son les següents:
20 de desembre de 2021 a les 16:30 h, proba escrita
21 de desembre de 2021 des de les 16:30 h fins les 19:00h entrevistes
personals.
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Fase oposició
Temari:
• Reglament Mercat Central de Tarragona (i de Torreforta)
• Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de
Tarragona.
La fase d’oposició, per a les places convocades, es la següent:
Exercici (màxim 10 punts):
Consistirà en respondre per escrit, en un període màxim d'una hora, un
qüestionari de 20 preguntes amb quatre respostes alternatives, de les quals
només una és correcta, relacionades amb el temari definit.
Es podran preveure 3 preguntes addicionals de reserva que seran valorades en
el cas que s’anul·li alguna de les 20 anteriors.
Es qualificarà amb 0,5 punts cada resposta correcta i amb -0,2 punts cada
resposta incorrecta.
Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta per part de les
persones aspirants no seran tingudes en compte.
En cas que s'acordés l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el seu
plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més
d'una s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de
les preguntes de reserva i així successivament. La qualificació de l’exercici serà
de 0 a 10 punts. Les persones aspirants que no assoleixin com a mínim 5 punts
en aquesta prova quedaran eliminades del procés selectiu

Entrevista (màxim 5 punts)
El tribunal efectuarà una entrevista per competències per determinar la idoneïtat
de l’aspirant per cobrir la plaça d’inspector. El tribunal podrà formular preguntes
relatives a l’exercici realitzat anteriorment i/o envers situacions hipotètiques que
un inspector es podria trobar durant el desenvolupament de les seves tasques
laborals.
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Tarragona, 24 de novembre de 2021
Daniel Milà i Zaragoza
Gerent de l’empresa de Mercats de Tarragona
(ESPIMSA)

