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ANUN CI APROVACIÓ OFERTA D’OCUPACIÓ EPE RÀDIO ARENYS 2022 

 

 

En data 26 de gener de 2022, en sessió extraordinària del Consell d’Administració de l’Entitat 

Pública Ràdio Arenys, es va aprovar l’oferta d’ocupació per l’any 2022 en els  termes següents. 

 

Tècnic/a de so 

 

▪ Categoria/denominació: TÈCNIC/A DE SO 

▪ Grup professional assimilació: A 2 

▪ Titulació: Tècnic de so o títol equivalent o superior. Els qui no tinguin nacionalitat 

espanyola hauran de presentar un títol equivalent homologat pel Ministeri d’Educació i 

Ciència. 

▪ Motiu de la selecció: Selecció urgent i inajornable per cobrir vacant del lloc de treball. 

▪ Tipus de contractació: Contracte laboral temporal en règim d’interinitat fins cobertura 

en propietat plaça i horari de 15 hores setmanals a realitzar dissabtes i diumenges. 

▪ Període de prova: 2 mesos. 

▪ Funcions: Previstes a les bases 

▪ Contracte: Jornada Parcial temporal fins cobertura placa en propietat i màxim de 3 

anys  

▪ Retribució: Base bruta anual de 8.291,96 euros + pagues extraordinàries 1.487,83 € 

 

B) Auxiliar administratiu/va 

 

▪ Categoria/denominació: Auxiliar administratiu. Grup assimilació: C2 

▪ Motiu de la selecció: Selecció urgent i inajornable per cobrir vacant del lloc de treball. 

▪ Tipus de contractació: Contracte laboral temporal a jornada parcial en règim 

d'interinitat fins cobertura definitiva de la plaça 

▪ Jornada: 35 hores setmanals : Contracte a jornada parcial. 

▪ Horari: Adaptat a les necessitats del servei. 

▪ Funcions: Les contemplades a l'annex 1 de els Bases 

▪ Període de prova: 1 mes. 

▪ Titulació mínima requerida: Graduat en Educació Secundària Obligatòria 

▪ Retribució: Base bruta anual de 15.596,96 €+ pagues extraordinàries 2.321,32 € 

 

En compliment del que es preveu als articles 70 Reial decret legislatiu Reial decret legislatiu 

5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 

públic. i 9.1 e) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern, es disposa la publicació d’aquest acord  al Butlletí  Oficial de la província 

de Barcelona.. 

 

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

 

 

Presidenta E.P.E “Ràdio Arenys” 

 

 

 

Sra. Laia  Martin Romano  
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