
 
 
 
 

RESOLUCIÓ 
100/2021 

 
De provisió temporal per interinatge d'un Tècnic/a del servei d’oferta i entreteniment de la 

Xarxa Audiovisual Local, SL (X_04/2021) 

 

Vist que el departmanet de Recursos Humans de la XAL en data 29 de juliol de 2021 va 

aprovar la convocatòria  del  procés  per  a  la  provisió per interinatge  d'un  lloc  de  treball  

de tècnic del servei d’oferta i entreteniment de la Xarxa Audiovisual Local, SL i les bases 

reguladores de la convocatòria, referides als requisits necessaris que han de tenir els 

candidats/tes que optin a aquest lloc de treball, així com les condicions i circumstàncies 

relatives al seu exercici. 

 

Vist l’informe del departament de recursos humans de la Xal que justifica la contractació 

temporal per substitució d’un treballador en situació de baixa, fins a la data en que es 

produeixi la reincorporació del treballador en situació de baixa. 

 

Vist que la convocatòria va ser publicada a la pàgina web de la societat el 29 de juliol. 

 

Vist que, un cop tramitat l'expedient corresponent, la responsable del servei d’oferta i 

entreteniment, ha elaborat una proposta de nomenament com a interina de la Sra. Anna 

Checa Casacuberta, com a tècnica pel servei d’oferta i entreteniment a la Xarxa 

Audiovisual Local, SL  

 

En virtut de tot això, i de conformitat amb el que estableixen els Estatuts de la Xarxa 

Audiovisual Local, SL, el Conseller Delegat de la XAL, en exercici de les seves facultats, 

 

 

RESOL 

 

Primer. Nomenar la Sra. Anna Checa Casacuberta, amb DNI xxxxxxxxx, com a tècnica interina 
pel servei d’oferta i entreteniment de la XAL per substitució d’un treballador en situació de baixa 
per malaltia, fins a la data en que es produeixi la reincorporació del treballador en situació de 
baixa, amb efectes de data 21 de setembre de 2021. 

 
Segon. Publicar aquesta Resolució a la pàgina web de la XAL i notificar-la a l'interessat.  

 

Barcelona, 20 de setembre de  2021 

 

El Conseller delegat 

 

 

 

Lluís Garriga Paituví 


