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ANUNCI:
El Tribunal qualificador per la SELECCIÓ DEL LLOC DE TREBALL D’INSPECTOR DE
MERCATS, DE L’EMPRESA DE SERVEIS I PROMOCIONS D'INICIATIVES MUNICIPALS
SA.(ESPIMSA) ha estat constituït per:
•
•
•
•

President de l’òrgan de selecció: Daniel Milà i Zaragoza en qualitat de gerent
Vocal tècnic: Mònica Garcia Colomé en qualitat de directora de mercats.
Secretaria: Núria de Cid Andrés, en representació del Consell d’administració.
Vocal: David Fernandez Ortega, en qualitat de representant dels treballadors
d’ESPIMSA

Els aspirants admesos eren els següents:
Candidats admesos
MAIRELES COBACHO, RAFAEL
OLIVELLA FLORES, ADRIA
RODRIGUEZ PEDROLA, FRANCISCO
NOGUEIRA SANCHIS, RICARD
JOVE RICOMA, GAIETA
CARRASCO CAMACHO, JESUS EMILIO
FERNANDEZ PINEDA, RAUL
Acabat el procés selectiu, el tribunal publica els resultats globals al taulell d’anuncis,
ordenant les persones aspirants per ordre de la puntuació obtinguda, de major a menor,
i proposa les persones aspirants que hagin superat el procés selectiu per ocupar el lloc
de treball a proveir.

1
2
3
4
5
6
7

Requisits bàsics
Formació puntuable
Nivell EGB o Carnet Experiencia Estudis o Ofimàtica Curs de
Total
cursos
prevenció
Nom:
Exàmen escrit Entrevista B
ESO conuir professional adicionals
riscos
MAIRELES COBACHO, RAFAEL
10
4,1
x
x
5
19,1
JOVE RICOMA, GAIETA
9,5
3,55
x
x
x
2
2
1 18,05
RODRIGUEZ PEDROLA, FRANCISCO
10
2,5
x
x
5
17,5
OLIVELLA FLORES, ADRIA
10
3,8
x
x
x
2
0,2
16
NOGUEIRA SANCHIS, RICARD
10
3,15
x
2 15,15
CARRASCO CAMACHO, JESUS EMILIO no presentat
0
FERNANDEZ PINEDA, RAUL
no presentat
0

Els candidats admesos, disposaran de 5 dies per presentar la documentació acreditativa
que no haguessin presentat en el seu moment.
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En cas de no estar en possessió del nivell intermedi de català (B), el Tribunal acordarà la
realització d’una prova específica de caràcter obligatori i eliminatori, que es qualificarà
com a apte/a o no apte/a.
Passat el període de 5 dies, el tribunal convocarà la data de la prova específica.
Les persones que obtinguin la qualificació de no apta seran eliminades del procés
selectiu i quedarà com a persona seleccionada la següent de la llista d’admesos.
Les persones que hagin superat una prova de català del mateix nivell o superior, en un
anterior procés de selecció convocat pel sector públic de qualsevol administració
pública, quedaran exemptes de realitzar la prova de coneixements de llegua catalana, i
també les persones que ho acreditin, com a màxim, fins el mateix dia de celebració de
la prova de coneixements de català, i el Tribunal determini que estan exemptes de
realitzar-la
Un cop presentada la documentació requerida als aspirants i amb el resultat definitiu de
les probes de suficiència del nivell intermedi de Català (Nivell B). El tribunal publicarà
l’acta definitiva per a que els aspirants puguin fer les al·legacions que considerin.
Un cop passat el període d’al·legacions, el gerent nomenarà mitjançant nou contracte,
a la persona aspirant.

Tarragona, 28 de desembre de 2021
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