Correcció d’errades de la Resolució del director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears (EPRTVIB) de 5 de setembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per
regir la provisió definitiva per concurs de mèrits d’un lloc de treball en la categoria de cap
Jurídic i de Qualitat de l’EPRTVIB,
Antecedents
1.En data 8 de setembre de 2022 es va publicar al BOIB núm. 118 la resolució del
director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears de 5 de setembre
de 2022 per la qual es convoquen les bases de la convocatòria per la provisió definitiva
per concurs de mèrits d’un lloc de treball en la categoria de cap Jurídic i de Qualitat de
l’EPRTVIB.
2.S’ha advertit una errada en la descripció de la convocatòria, en la base primera i en
la base setena, on es preveu el tipus de provisió del lloc i on es designen els membres
que integren la comissió de selecció.
Fonaments de dret
1.L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú, estableix que es podran rectificar a qualsevol moment, d’ofici o a instàncies dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
2.L’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de regim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors
materials, aritmètics i de fet correspon a l’òrgan que ha dictat l’acte.
Per tot això,
Resolc
1.Rectificar les errades observades en la descripció de la convocatòria, en la base
primera i en la base setena, on es preveu el tipus de provisió del lloc i on es designen
els membres que integren la comissió de selecció, en el sentit següent:
On diu:
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER REGIR LA PROVISIÓ DEFINITIVA PER CONCURS DE MÈRITS D’UN LLOC DE
TREBALL EN LA CATEGORIA DE CAP DE JURÍDIC I DE QUALITAT, DE L’ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES
ILLES BALEARS (EPRTVIB), MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA

Ha de dir:
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER REGIR LA PROVISIÓ DEFINITIVA PER CONCURS DE MÈRITS D’UN LLOC DE
TREBALL EN LA CATEGORIA DE CAP DE JURÍDIC I DE QUALITAT, DE L’ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES
ILLES BALEARS (EPRTVIB)
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On diu:
1. Objecte de la convocatòria
L'objecte d'aquestes bases és regular la provisió per concurs de mèrits del lloc de feina de cap
en la categoria de cap Jurídic i de Qualitat, en jornada ordinària, de l’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (EPRTVIB), d’acord amb la següent classificació:
Denominació del lloc: cap
Categoria: cap Jurídic i de Qualitat
Núm. de places convocades: 1
Classe de personal: personal laboral fix de l’EPRTVIB
Grup de titulació: grup A
Sistema de provisió: concurs de mèrits
Classe de lloc: lloc de promoció
La plaça objecte de convocatòria està dotada pressupostàriament d’acord amb la normativa
vigent.
La persona seleccionada s’ocuparà, entre altres funcions pròpies del lloc, de coordinar
l’assessoria jurídica de l’ens, la gestió de procediments administratius i assessorament en el
marc de l’aplicació de la normativa en tots els àmbits d’actuació jurídica de l’EPRTVIB.

Ha de dir:
1. Objecte de la convocatòria
L'objecte d'aquestes bases és regular la provisió per concurs de mèrits del lloc de feina de cap
en la categoria de cap Jurídic i de Qualitat, en jornada ordinària, de l’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (EPRTVIB), d’acord amb la següent classificació:
Denominació del lloc: cap
Categoria: cap Jurídic i de Qualitat
Núm. de places convocades: 1
Classe de personal: personal laboral fix de l’EPRTVIB
Grup de titulació: grup A
Sistema de provisió: concurs de mèrits
La plaça objecte de convocatòria està dotada pressupostàriament d’acord amb la normativa
vigent.
La persona seleccionada s’ocuparà, entre altres funcions pròpies del lloc, de coordinar
l’assessoria jurídica de l’ens, la gestió de procediments administratius i assessorament en el
marc de l’aplicació de la normativa en tots els àmbits d’actuació jurídica de l’EPRTVIB.

On diu:
7. Comissió de Selecció
1. La Comissió de Selecció estarà integrada per una presidenta, una secretària i tres vocals.
La presidenta serà la Sra. Apolonia Bergas Ferriol, en la seva condició de cap de Recursos
Humans de l’EPRTVIB
La vocal 1 serà la Sra. Elena Torres Frontera, en la seva condició de tècnica del Departament
Jurídic de l’EPRTVIB
El vocal 2 serà el Sr. Juan Francisco Capellà Alonso, designat per la Conselleria del Govern de les
Illes Balear, d’adscripció a l’EPRTVIB.
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El vocal 3 serà la persona designada per la representació legal dels treballadors i treballadores
de l’EPRTVIB en la seva condició de membre del Comitè d’Empresa.
La secretària serà la Sra. Remedios Trujillo Cabrera, en la seva condició de tècnica del
departament de Contractació i Compres de l’EPRTVIB.

Ha de dir:
7. Comissió de Selecció
1. La Comissió de Selecció estarà integrada per una presidenta, una secretària i tres vocals.
La presidenta serà la Sra. Apolonia Bergas Ferriol, en la seva condició de cap de Recursos
Humans de l’EPRTVIB
El vocal 1 serà el Sr. Antonio Escribano Ruiz, en la seva condició de cap de Comptabilitat de
l’EPRTVIB
El vocal 2 serà el Sr. Juan Francisco Capellà Alonso, designat per la Conselleria del Govern de les
Illes Balear, d’adscripció a l’EPRTVIB.
El vocal 3 serà la persona designada per la representació legal dels treballadors i treballadores
de l’EPRTVIB en la seva condició de membre del Comitè d’Empresa.
La secretària serà la Sra. Margarita Serra Busquets, en la seva condició d’administrativa de
l’EPRTVIB.

2.Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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