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PROVISIÓ 

 

 

Vist el procés selectiu   desenvolupat per a la cobertura de forma interina de la plaça d’auxiliar 

administratiu/va de l’Entitat Púbica Empresarial “Ràdio Arenys”, en compliment de les 

prescripcions establertes a les seves bases reguladores publicades al BOP Barcelona de 26 de 

gener de 2021, i rectificades en data 2 de febrer de 2021. 

 

Vista l’existència d’un error material de càlcul de la puntuació de valoració de  mèrits i 

assignada a la aspirant amb núm. de NIF 43453378-F, i la facultat que tenen les administracions 

públiques de rectificar-los  en qualssevol moment per mandat de l’article 109.2. de la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 

Vist l’acta final del procés selectiu de 26 de març de 2021, la qual es transcriu a continuació 

parcialment.  

 

(...) Reunit l’òrgan de selecció constituït pel procés selectiu d’auxiliar administratiu/va de l’Entitat Púbica 

Empresarial “Ràdio Arenys” publicat  al BOP Barcelona de 26 de gener de 2021,  a les 18:00 hores del 

dia 26 de març de 2021, s’aixeca la següent ACTA, final procés selectiu  

 

1.-Apirants convocats 

 

 38.844 84 5F 

 

 43.453 37 8F 

 

 38.862.013V 

 

 44.022 10 7S 

 

2.-Apirants presentats 

 

 38.844 84 5F 

 

 43.453 37 8F 

 

 38.862.013V 

 

 44.022 10 7S 

 

3.-Valoració  entrevista 

 

S’efectuen per part dels membres de l’òrgan de selecció  diferents preguntes respecte la trajectòria 

professional de les diferents aspirants, les seves predisposicions i actituds laborals i els motius d’haver-

se presentat a una plaça interina d’auxiliar administratiu. 

 

DNI  ASPIRANT PUNTUACIÓ 

 38.844 845 F 

 

0,50 PUNTS 

38.862.013 V 

 

 0,75 PUNTS 
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43.453 378 F 

 

2,00 PUNTS 

44.022 107 S 

 

1,50 PUNTS 

 

4.-Puntuació total 

 

DNI  ASPIRANT PUNTUACIÓ TOTAL 

 38.844 845 F  15,85 PUNTS 

38.862.013 V 15,00 PUNS 

43.453 378 F  

 

15,10 PUNTS 

44.022 107 S 15,00  PUNTS 

 

 

5.-Proposta designació 

 

Es proposa la designació de la Sa,. Helena Homs Cuadrada 38.844 845 F, per  a cobrir interinament 

la plaça  d’auxiliar administratiu/va de l’Entitat Púbica Empresarial “Ràdio Arenys” (...) 

  

Vista la renuncia a la designació com a auxiliar administrativa interina, efectuada per la 

interessada en data  29 de març de 201, amb registre d’entrada - 2021 – 3565. 

 

Vist el que precedeix i com a Presidenta de l’Entitat Púbica Empresarial “Ràdio Arenys”, 

 

Resolc 

 

1.-Retificar l’error material de càlcul dels mèrits de la Sra. RAQUEL LATORRE SAUNÉ DNI 

43453378-F, en les termes següents: 

 

On diu 

 

(...)  

 

TOTAL PUNTSASPIRANTS/ES 

 

DNI PUNTUACIÓ TOTAL 

(...) (...) 

43453378-F, 14,10 

(...) (...) 

 

(...) 

 

Ha de dir 

 

TOTAL PUNTSASPIRANTS/ES 

 

(...) 

 

DNI PUNTUACIÓ TOTAL 

(...) (...) 

43453378-F, 13,10 

(...) (...) 
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(...) 

 

2.- Acceptar la renúncia efectuada per l’aspirant Sra. Helena Homs Cuadrada 38.844 845 F,  en 

data 29 de març de 2021   

 

3.-Designar  d’acord amb les condicions fixades a les bases de selecció publicades al BOP de 

Barcelona,  a la Sra. RAQUEL LATORRE SAUNÉ DNI 43453378-F., com a personal auxiliar 

administratiu l’Entitat Púbica Empresarial “Ràdio Arenys”,   amb caràcter interí fins la cobertura 

en propietat de la seva plaça , i  una vegada exhaurit en tot cas,  el termini màxim d’excedència 

de la seva titular de 5 anys .  

 

4.-Donar per conclòs el procés de selecció i acordar la constitució d’una borsa de treball per 

cobrir eventuals baixes laborals i/o professionals de les aspirants.  

 

DNI  PUNTUACIÓ TOTAL 

38.862.013 V 15,00 PUNS 

44.022 107 S 15,00  PUNTS 

 

5 .-Notificar aquesta resolució a la interessada i comunicar-la al Consell d’administració pel seu 

coneixement . 

 

6.-Publicar aquesta resolució a la pàgina web de la Ràdio i a la seu electrònica de l’Ajuntament 

d’Arenys de Mar. 

 

 

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica. 

 

 

 

 

La Presidenta de l’Entitat Púbica Empresarial “Ràdio Arenys” 

 

 

 

 

 

Sra. Laia  Martin Romano   

 

 


		2021-03-30T15:25:29+0200
	LAIA MARTIN ROMANO - DNI 77620656A (TCAT)




