
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.

Vista la base 5  de selecció publicada  al BOP Barcelona de 7 de febrer de 2022,

Atès que tots els aspirants/es han acreditat el coneixement de nivell C de català.

Vista l’apartat 3.4 de la RESOLUCIÓ SLT/541/2022, de 2 de març, per la qual s'estableixen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de
COVID-19 al territori de Catalunya, respecte l'ús de mascareta obligatori en l'entorn laboral i
d’adopció de mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de treballadors com
de clients o usuaris, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència

Vist el que precedeix

Resolc

1.-Designar com suplent d’aquesta Presidència al Sr. Director de l'EPE " ", al Sr.
Ignasi Oliva i Gispert.

2.-Designar com a  vocal suplent  al Sr. Antoni Sintas Nicolau.

3.-Fixar la data de desenvolupament del  cas pràctic sobre les funcions a desenvolupar, el dia
29 de març de 2022  a les 17:00 hores a la seu de  ”, ubicada a la  Riera pare Fita
51 d’Arenys de Mar.

4.-Recordar als aspirants/es que l'ús de la mascareta, serà obligatori pel desenvolupament de
les proves i que hauran de portar, DNI.

5.-Pulbicar aquesta resolució a la seu electrònica municipal i de l'EPE "

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

Presidenta

Sra. Laia Martin Romano
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