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LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES PER COBRIR 
AMB CARÀCTER TEMPORAL EL LLOC DE FEINA DE TÈCNIC JURÍDIC I I 
LA FORMACIÓ D’UN BORSÍ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE 
TÈCNICS JURÍDICS DE L’ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES 
ILLES BALEARS 

 

ADMESOS 

EP-TEC-05 

EP-TEC-08 

EP-TEC-12 

EP-TEC-13 

 

EXCLOSOS CAUSES D’EXCLUSIÓ 

EP-TEC-01 No acredita disposar de 5 anys d’experiència en les 
funcions del lloc (requisit exigit en la base segona, punt 
5 de la convocatòria) 

EP-TEC-02 No acredita disposar de 5 anys d’experiència en les 
funcions del lloc (requisit exigit en la base segona, punt 
5 de la convocatòria) 

EP-TEC-03 No acredita disposar de 5 anys d’experiència en les 
funcions del lloc (requisit exigit en la base segona, punt 
5 de la convocatòria) 

EP-TEC-04 No acredita disposar de 5 anys d’experiència en les 
funcions del lloc (requisit exigit en la base segona, punt 
5 de la convocatòria) 

EP-TEC-06 No acredita disposar de 5 anys d’experiència en les 
funcions del lloc (requisit exigit en la base segona, punt 
5 de la convocatòria) 

EP-TEC-07 No acredita disposar de 5 anys d’experiència en les 
funcions del lloc (requisit exigit en la base segona, punt 
5 de la convocatòria) 

EP-TEC-09 No acredita disposar de 5 anys d’experiència en les 
funcions del lloc (requisit exigit en la base segona, punt 
5 de la convocatòria) 

EP-TEC-10 No acredita disposar de 5 anys d’experiència en les 
funcions del lloc (requisit exigit en la base segona, punt 
5 de la convocatòria) 

EP-TEC-11 No acredita disposar de 5 anys d’experiència en les 
funcions del lloc (requisit exigit en la base segona, punt 
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5 de la convocatòria) 

EP-TEC-14 No acredita disposar de 5 anys d’experiència en les 
funcions del lloc (requisit exigit en la base segona, punt 
5 de la convocatòria) 

EP-TEC-15 No acredita disposar de 5 anys d’experiència en les 
funcions del lloc (requisit exigit en la base segona, punt 
5 de la convocatòria) 

EP-TEC-16 No acredita disposar de 5 anys d’experiència en les 
funcions del lloc (requisit exigit en la base segona, punt 
5 de la convocatòria) 

EP-TEC-17 No acredita disposar de 5 anys d’experiència en les 
funcions del lloc (requisit exigit en la base segona, punt 
5 de la convocatòria) 

 

Es convoca a l’entrevista personal als candidats admesos el pròxim dia  11 de març 
de 2019 a la seu de l’EPRTVIB, carrer Madalena nº 21 de Santa Ponça (Calvià):  
 

 

EP-TEC-05 a les 10.00 h 

EP-TEC-08 a les 10.30 h 

EP-TEC-12 a les 11.00 h 

EP-TEC-13 a les 11.30 h 

 

Els/les candidats/es convocats/des que no compareguin el dia i hora assenyalat per a 
l’entrevista quedaran exclosos/es automàticament del procés. 
 
L’ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre les reclamacions i 
impugnacions d’aquesta resolució, d’acord amb la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, 
reguladora de la jurisdicció social, sense que s’hi pugui interposar recurs en via 
administrativa ni reclamació prèvia a la via judicial social, sense perjudici que s’hi pugui 
presentar una reclamació davant el Director General de l’EPRTVIB. 
 

Santa Ponça, 25  de  febrer de 2019 

 

 


