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EXPEDIENT: GENERAL EXPEDIENTS 2022/101  

TITULAR:  EPE RÀDIO ARENYS 
 

PROVISIÓ PRESIDÈNCIA 

 

Vista la Provisió d’aquesta presidència de 22 de març de 2022 per la qual s’aprova el llistat 

definitiu d’admesos i exclosos  selecció mitjançant concurs-oposició d’una plaça tècnic/a de so 

caps de setmana en regim laboral temporal a jornada parcial (caps de setmana)l amb caràcter 

interí fins la cobertura en propietat de la plaça i amb un màxim de 3 anys. 

  

Vist l’informe del Sr. Director de la Ràdio de  31 de març de 2022 respecte el procés de 

desenvolupament de les proves corresponents, el qual literalment disposa 

 

INFORME DE VALORACIÓ FINAL DEL CONCURS DE CONTRACTACIÓ D’UN TÈCNIC DE SO A 

JORNADA PARCIAL DE 15 HORES EN CAP DE SETMANA PER A RÀDIO ARENYS 

 

Després de realitzar les proves de selecció segons els paràmetres publicats al seu moment a la seu 

electrònica de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, a la pàgina web de Ràdio Arenys, al BOP i al DOGC per 

tal de realitzar el concurs de contractació d’un Tècnic de So a jornada parcial de 15 hores a realitzar 

en cap de setmana, s’informa dels resultats assolits pels diferents aspirants. 

 

Aspirant Prova 

teòrica 

Prova 

pràctica 

Mèrits Entrevista TOTAL 

46063863S 16 7 4 2 29 

77620195W 8 6 4 2 20 

45832477D 7 6 4 2 19 

 

Els resultats de la prova teòrica no admeten dubtes, donat que es tracta d’un test. Pel que fa a la prova 

pràctica, tots tres aspirants han demostrat aptituds i capacitats suficients com per a realitzar la tasca 

de manera exitosa, donat que l’exercici el van realitzar sense cap formació prèvia. 

 

En relació als mèrits presentats, tots els aspirants estan en possessió de la titulació requerida, que han 

presentat de manera compulsada tal i com s’exigia a les bases, d’aquí que tots tinguin la mateixa 

puntuació. 

 

Per últim, destacar les ganes d’integrar-se a l’equip que tots tres han mostrat a l’entrevista personal en 

la que, a més, han exhibit les capacitats psicotècniques necessàries com per a integrar-se en l’equip 

professional d’un mitjà de comunicació públic com és Ràdio Arenys. 

 

Vistos aquests resultats, la Direcció de l’EPE Ràdio Arenys proposa realitzar la oferta de contractació 

amb les condicions determinades pel conveni a l’aspirant amb millor qualificació, Carles González 

Gràcia -amb DNI 46063863S-, i recomana, segons s’estableix a les bases, incloure els altres dos 

aspirants a la Borsa de Treball per tal de comptar amb ells al moment que es produeixi alguna baixa 

en el futur. 

 

Vista la proposta efectuada de designació com candidat a cobrir la plaça interinament al Sr. 

Carles González Gràcia DNI 46063863S 

 

Vista la prescripció de la Base  9 que literalment prescriu (…) 9.- Llista d’aprovats, presentació de 

documents i contractació L’òrgan de selecció farà pública la relació d’aspirants seleccionats per l’ordre 
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de puntuació obtinguda, i en proposarà la contractació al President de l'EPE Ràdio Arenys. L’aspirant/a 

proposat/da presentarà a la direcció de l'EPE Ràdio Arenys declaració jurada de no trobar-se sotmès en 

causa d’incapacitat o incompatibilitat. Si dins el termini indicat, llevat dels casos de força major, el 

proposat/da no presentessin la seva documentació o no reunissin els requisits exigits, no podran ser 

contractats i restaran anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què 

haguessin pogut incórrer per falsedat a la seva sol·licitud. En aquests supòsits es procedirà a requerir 

als altres aspirants per ordre de puntuació per tal de fer la seva contractació. 

 

Vist el que preveuen les esmentades bases respecte la constitució de Borsa de treball de la 

resta de candidats que hagueren superat la puntuació mínima exigida a la fase 2 fase, els quals 

passaran a formar part de la borsa de treball per a possibles contractacions temporals de la 

plaça convocada o altres places de la mateixa categoria. 

 

Vist el que precedeix,  

 

Resolc 

 

1.-Declarar aprovat del procés selectiu  desenvolupat  mitjançant concurs-oposició d’una plaça 

tècnic/a de so caps de setmana en regim laboral temporal a jornada parcial (caps de setmana)l 

amb caràcter interí fins la cobertura en propietat de la plaça i amb un màxim de 3 anys, al Sr.  

Carles González Gràcia amb DNI46063863S. 

 

2.-Aprovar la Borsa de treball dels candidats que passaran a formar part de la borsa de treball 

per a possibles contractacions temporals de la plaça convocada o altres places de la mateixa 

categoria. 

 

Aspirant Prova teòrica Prova pràctica Mèrits Entrevista TOTAL 

77620195W 8 6 4 2 20 

45832477D 7 6 4 2 19 

 

3.- Requerir al Sr. Carles González Gràcia  DNI 46063863S la  presentació  a la direcció de 

l'EPE Ràdio Arenys, en un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la rebuda de la 

notificació de la present resolució d’una declaració jurada de no trobar-se sotmès en causa 

d’incapacitat o incompatibilitat. Si dins el termini indicat, llevat dels casos de força major, el 

proposat/da no presentés la documentació requerida, restarà anul·lades totes les seves 

actuacions, i  es procedirà a requerir als altres aspirants per ordre de puntuació per tal de fer la 

seva contractació. 

 

4.-Pulbicar aquesta resolució a la seu electrònica municipal i de l'EPE "Radio Arenys i notificar-la 

als interessats/des a l’expedient. 

 

 

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

 

 

Presidenta  

 

 

Sra. Laia Martin Romano 
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