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1.- Julita La Haba Plans (AUT) (Secretària del Tribunal), 25/02/2022 12:57
2.- Montserrat Freixa Costa (TCAT) (Presidenta del Tribunal), 25/02/2022 15:56

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

EDICTE

Es fa públic per al general coneixement el resultat definitiu del procés selectiu, 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.
Les bases específiques que regulen aquest procés selectiu es van aprovar per resolució
de l’alcalde 2021DECR003517 de data 27 d’octubre de 2021 i es van publicar al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 8 de novembre de 2021, i la convocatòria es
va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8544 de data 16 de
novembre 2021 i al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 280 de data 23 de novembre de 2021.
En data 24 de febrer de 2022 s’ha fet pública al tauler d’edictes de la Corporació i a la
pàgina web municipal la valoració dels mèrits presentats per la persona aspirant que va
superar la fase d’oposició.

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

Resultat del procés selectiu (fase d’oposició més fase de concurs)

NOM
ACEITUNO MATAS, MARIA

DNI
***1534**

FASE
FASE DE
D’OPOSICIÓ CONCURS
19,00

3,075

TOTAL
22,075

Pel que la persona candidata per a la cobertura d’una plaça de responsable de la ràdio
de l’Ajuntament de Torelló, en règim de personal laboral fix, és la Sra. Maria Aceituno
Matas.
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 anunci.
La qual cosa es fa pública per al general coneixement i als efectes escaients.

