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AGF/Secretaria 

DECRET 

En compliment del que es disposa a les  bases 4a del procés selectiu obert en data 3 d’abril de 2018, per a 
seleccionar amb caràcter urgent i inajornable i en règim laboral temporal fixe a jornada parcial de 2 places 
de tècnic/a de so (15 i 20 hores setmanals) i 1 de tècnic/a redactor (20 hores setmanals), l’anunci del qual 
es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 12 d’abril de 2018 i de les atribucions que 
m’atorga i atès que tots els aspirants/es complexen amb les condicions de participació establertes a la 
convocatòria,  

Resolc 

Primer. Declarar aprovades les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos a les esmentades  proves 
selectives 

La llista d'aspirants admesos, que figura com a annex I, s'exposarà a l’edifici Calisay d’Arenys de Mar 2a 
planta i a la seu electrònica de l'E.P.E. “Ràdio Arenys”. 

Segon.- Designar com a  membres integrants de l’òrgan de selecció previst a la base cinquena del procés 
selectiu a les persones següents: 

1. Sr. Jordi Muñiz Palmero (President de l’EPE) 

2. Sr. Josep González Bayo (Director de l’EPE) 

3. Sr.  Mar Sànchez  tècnic/a Redactor de l’EPE “Ràdio Arenys 

4  Sr.  David Valverde tècnic/a de so de l'EPE Ràdio Arenys 

5. Sr. Alberto G. Fosar Navarro (Secretari/a del Consell d’administració) 

Tercer.- Convocar als aspirants a cobrir una plaça de  Tècnic Redactor en règim laboral JORNADA PARCIAL 
20 hores setmanals, el dia 21 de maig de 2018, a les instal·lacions de Ràdio Arenys, ubicades a la Riera pare 
Fita 51 d’Arenys de Mar, a les 15:00, per tal de realitzar la prova  pràctica, l’entrevista i prova teòrica.  

Quart.- Convocar als aspirants a cobrir dues places de tècnic/a de so (15 i 20 hores setmanals),  en règim 
laboral JORNADA PARCIAL  el dia 21 de maig de 2018, a les instal·lacions de Ràdio Arenys, ubicades a la 
Riera pare Fita 51 d’Arenys de Mar, a les 09:30 hores, per tal de realitzar la prova  pràctica, l’entrevista i 
prova teòrica 

Contra la present resolució podrà interposar-se, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el 
Ministre d'Hisenda i Funció Pública en el termini d'un mes,  des de l'endemà al de la seva publicació en el 
«Butlletí Oficial de la Província de Barcelona», o bé un recurs contenciós-administratiu, en el termini de 
dos mesos, explicat des de l'endemà al de la seva publicació, davant l'òrgan competent de la jurisdicció 
contenciós-administrativa, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció Contenciós-administrativa, significant-se que, en cas d'interposar un recurs de 
reposició, no es podrà interposar el recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt 
expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu 

Jordi Muñiz Palmero                                                                                   Alberto Fosar Navarro 

 

    

President  E.P.E.  Ràdio Arenys”                                                     Secretari del Consell d’Administració 
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ANEX 1 

Aspirants admesos 

 

39404288K 

77618631W 

77624495R 

39736285J 

46970241D 

71285127P 

46696377Y 

38867886W 

38816762F 

38861394L 

52395988X 

77613817H 

46723215A 
 

43553320Z 
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