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LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES PER A COBRIR UN LLOC 

D’EDITOR/A D’INFORMATIUS A LA UNITAT D’INFORMATIUS I ESPORTS A L'ENS PÚBLIC DE 

RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS AMB CARÀCTER TEMPORAL PER A SUBSTITUIR UN/A 

TREBALLADOR/A EN EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA I LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’EDITORS/ES 

D’INFORMATIUS, PER A CONTRACTACIONS LABORALS TEMPORALS  

 

PERSONES ADMESES 

EP-EDIT21-01 

EP-EDIT21-02 

EP-EDIT21-06 

EP-EDIT21-07 

EP-EDIT21-08 

EP-EDIT21-11 

EP-EDIT21-14 

 

EXCLOSOS CAUSES D’EXCLUSIÓ 

EP-EDIT21-03 
No acredita el requisit de tenir els 2 anys d’experiència en les 
funcions del lloc 

EP-EDIT21-04 
No acredita el requisit de tenir els 2 anys d’experiència en les 
funcions del lloc 

EP-EDIT21-05 
No acredita disposar del certificat de coneixements de 
llengua catalana corresponent al nivell B2. 

EP-EDIT21-09 
No acredita el requisit de tenir els 2 anys d’experiència en les 
funcions del lloc 

EP-EDIT21-10 
No acredita el requisit de tenir els 2 anys d’experiència en les 
funcions del lloc 

EP-EDIT21-12 
No acredita el requisit de tenir els 2 anys d’experiència en les 
funcions del lloc 

EP-EDIT21-13 
No acredita el requisit de tenir els 2 anys d’experiència en les 
funcions del lloc 

EP-EDIT21-15 
No acredita el requisit de tenir els 2 anys d’experiència en les 
funcions del lloc 
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Els /les candidats/tes disposen de cinc 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 26 de novembre de 2021, i seran resoltes a 
l’aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses. 

Santa Ponça, 19 de novembre de 2021 


