ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
RECURSOS HUMANS
Núm Exp:X2021002116

EDICTE
PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DEL SEGON I TERCER EXERCICI DE LA FASE
D’OPOSICIÓ, DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE DUES
PALCES D’AJUDANT DE LA RÀDIO EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL FIX

Expedient número: X2021002116
Mitjançant resolució de l’alcalde 2021DECR000704 de data 18 de març de 2021 es
van aprovar les bases específiques i la convocatòria, via estabilització de l’ocupació
temporal, del procés selectiu per a la cobertura de dues places d’ajudant de la ràdio de
l’Ajuntament de Torelló, en règim de personal laboral fix, incloses a l’oferta pública
d’ocupació per processos d’estabilització de l’any 2018.
De conformitat amb l’acta del tribunal 2/2021 de data 23 de setembre de 2021, es fan
públics els resultats del segon (prova teòrica) i tercer (prova pràctica) exercici d’aquest
procés selectiu.

Resultats del segon exercici (prova teòrica)
De conformitat amb la disposició vuitena de les bases específiques d’aquest procés
selectiu, quedaran excloses del procés aquelles persones que no hagin obtingut una
qualificació igual o superior a 10.

NOM

DNI

PUNTUACIÓ

ACEITUNO MATAS, MARIA

***1534**

14.75

GRANDE MONFORT, ARNAU

***5572**

-

GONZÁLEZ MIRALLES, XAVIER

***4998**

3

FRANQUESA
ÍNGRID

***5499**

14.7

NOVELLASDEMUNT,

Resultats del tercer exercici primera i segona fase (prova pràctica)
El tercer exercici consta de dues fases, i d’acord al que estableixen les bases que
regeixen el procés, concretament en la disposició vuitena sobre el desenvolupament
dels exercicis de la fase d’oposició, és necessària l’obtenció com a mínim d’una
qualificació igual o superior a 5 en cadascuna, per superar-les.

Primera fase:

NOM

DNI

PUNTUACIÓ

ACEITUNO MATAS, MARIA

***1534**

9

FRANQUESA
ÍNGRID

***5499**

6

DNI

PUNTUACIÓ

ACEITUNO MATAS, MARIA

***1534**

6

FRANQUESA
ÍNGRID

***5499**

9

NOVELLASDEMUNT,

Segona fase:

NOM

NOVELLASDEMUNT,

Obertura del termini per a la presentació dels mèrits
De conformitat amb la disposició setena de les bases específiques que regeixen
aquest procés selectiu, s’obre un termini de 8 dies hàbils a comptar a partir de
l’endemà d’aquesta publicació per tal que les persones aspirants que hagin superat la
fase d’oposició acreditin documentalment els mèrits al·legats.
Transcorregut aquest termini, es fixarà dia, hora i lloc per a la realització de les
entrevistes personals previstes a la fase de concurs, si el Tribunal ho acorda així.
Contra els actes del tribunal es pot interposar recurs d’alçada davant l’alcalde en el
termini d’un mes des de la publicació d’aquest edicte.
La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

