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LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 
MITJANÇANT OFERTA GENÉRICA EN EL SOIB, PER A COBRIR UN LLOC DE TÈCNIC/A 
INFORMÀTIC/A A L'ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS AMB CARÀCTER 
TEMPORAL  

 

PERSONES ADMESES 

43156646K  

74246620K  

43105498W  

43224438D  

53639952L  

41571443R  

43222279N  

43186049F 

43063999H  

43127532W  

39371944S 

 

PERSONES EXCLOSES CAUSES D’EXCLUSIÓ 

43206822B  

No acredita disposar el requisit de tenir els 2 anys 

d’experiència en les funcions del lloc Tenir el títol de 

batxillerat, títol de tècnic superior corresponent a cicles 

formatius de grau superior, títol de tècnic especialista 

corresponent a formació professional de segon grau o 

titulació equivalent o formació laboral equivalent, 

diplomatura o equivalent. 

43067842C  

No queda acreditat de forma suficientment clara disposar el 

requisit de tenir els 2 anys d’experiència en les funcions del 

lloc Tenir el títol de batxillerat, títol de tècnic superior 

corresponent a cicles formatius de grau superior, títol de 

tècnic especialista corresponent a formació professional de 

segon grau o titulació equivalent o formació laboral 

equivalent, diplomatura o equivalent.  

44325893V  

No queda acreditat de forma suficientment clara disposar el 

requisit de tenir els 2 anys d’experiència en les funcions del 

lloc Tenir el títol de batxillerat, títol de tècnic superior 
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corresponent a cicles formatius de grau superior, títol de 

tècnic especialista corresponent a formació professional de 

segon grau o titulació equivalent o formació laboral 

equivalent, diplomatura o equivalent 

 

Els /les candidats/tes disposen de tres dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de la 

present llista a la pàgina web de l’EPRTVIB (apartat Corporatiu - Tauler d'anuncis) per fer les 

reclamacions o al·legacions que estimin oportunes davant la Comissió de Selecció.  

Les reclamacions o al·legacions s’hauran de presentar a la seu d’IB3 o per correu electrònic a 

rrhh@ib3tv.com abans de les 14:00 hores del dia 7 de desembre 2022, i seran resoltes a 

l’aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses. 

Santa Ponça 1 de desembre de 2022 

 


