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ÀREA D'ECONOMIA I HISENDA
RECURSOS HUMANS
Núm Exp:X2021011558

EDICTE

RESULTAT DE LA FASE D’OPOSICIÓ I OBERTURA DE LA FASE DE CONCURS
DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA DE
RESPONSABLE DE LA RÀDIO DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, EN RÈGIM DE
PERSONAL LABORAL FIX.
Expedient número: X2021011558
Mitjançant resolució de l’alcalde 2021DECR003517 de data 27 d’octubre de 2021 es van
aprovar les bases específiques i la convocatòria del procés per a la selecció, mitjançant
concurs-oposició lliure, via estabilització de l’ocupació temporal, d’una plaça de
responsable de la ràdio de l’Ajuntament de Torelló, en règim de personal laboral fix.

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l’autenticitat del document a la Seu
Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

De conformitat amb l’acta del tribunal 2/2022 de data 9 de febrer de 2022, es fa públic
el resultat del segon exercici (prova teòrica) i de les dues fases del tercer exercici (prova
pràctica) de la fase d’oposició d’aquest procés selectiu.
Resultat del segon exercici (prova teòrica)
De conformitat amb la base vuitena de les bases específiques que regulen aquesta
convocatòria, queden excloses del procés selectiu aquelles persones que no hagin
obtingut una qualificació igual o superior a 10 punts.

NOM

DNI
CODIFICAT

PUNTUACIÓ

ACEITUNO MATAS, MARIA

***1534**

13,05

TRABAL BENÍTEZ, PERE

***3033**

NO APTE

Resultat de la primera fase del tercer exercici (prova pràctica)
De conformitat amb la base vuitena de les bases específiques que regulen aquesta
convocatòria, queden excloses del procés selectiu aquelles persones que no hagin
obtingut una qualificació igual o superior a 5 punts.
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NOM
ACEITUNO MATAS, MARIA

DNI
CODIFICAT

PUNTUACIÓ

***1534**

10,00

Resultat de la segona fase del tercer exercici (prova pràctica)
De conformitat amb la base vuitena de les bases específiques que regulen aquesta
convocatòria, queden excloses del procés selectiu aquelles persones que no hagin
obtingut una qualificació igual o superior a 5 punts.

NOM
ACEITUNO MATAS, MARIA

DNI
CODIFICAT

PUNTUACIÓ

***1534**

9,00

De conformitat amb la base setena de les bases específiques que regulen aquest procés
selectiu, la persona aspirant que ha superat la fase d’oposició disposa d’un termini de
vuit dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte, per a
la presentació de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

AJUNTAMENT DE TORELLO
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar l’autenticitat del document a la Seu
Electrònica utilitzant el "Codi per a la validació". https://bpm.ajtorello.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

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.

