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Correcció d’errades de la Resolució del director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de 

les Illes Balears (EPRTVIB) de 6 de setembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per 

cobrir, mitjançant oferta genèrica a través del SOIB, el lloc de feina de Cap de continguts de 

televisió, en la categoria de tècnic superior d’antena, en la unitat d’antena, per a l’Ens Públic 

de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter temporal, d’interinitat, fins a la cobertura 

definitiva del lloc. 

 

Antecedents 

1. En data 20 de febrer de 2023 es va publicar a la pàgina web del SOIB la resolució del 
director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears de 6 de setembre 
de 2021 per cobrir, mitjançant oferta genèrica a través del SOIB, el lloc de feina de Cap 
de continguts de televisió, en la categoria de tècnic superior d’antena, en la unitat 
d’antena, per a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears amb caràcter 
temporal, d’interinitat, fins a la cobertura definitiva del lloc. 

 
2. S’ha advertit una errada en la descripció de la convocatòria i en la base sisena, apartat 

A.2.a) i A.2.d), on s’especifica l’apartat de la valoració de la titulació. 
 

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, i en la base 
sisena, apartat A.2.a) i A.2.d), on s’especifica l’apartat de la valoració de la titulació, en 
el sentit següent: 
 
On diu:  

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’UNA PERSONA PER CUBRIR, AMB CARÀCTER 
TEMPORAL, MITJANÇANT OFERTA GENÉRICA, A TRAVÉS DEL SOIB, EL LLOC DE FEINA DE CAP DE 
CONTINGUTS DE TELEVISIÓ, EN LA CATEGORIA DE TÈCNIC D’ANTENA, PER A L’ENS PÚBLIC DE 
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS 
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Ha de dir: 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’UNA PERSONA PER CUBRIR, AMB CARÀCTER 
TEMPORAL, MITJANÇANT OFERTA GENÉRICA, A TRAVÉS DEL SOIB, EL LLOC DE FEINA DE CAP DE 
CONTINGUTS DE TELEVISIÓ, EN LA CATEGORIA DE TÈCNIC SUPERIOR D’ANTENA, PER A L’ENS PÚBLIC DE 
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS 

 

On diu:  

2. Titulació (màxim 40 punts): 

Disposar de titulació addicional a l'exigida com a requisit en la base segona d'aquesta convocatòria, sense 
que en cap cas se’n pugui valorar l'acreditació com a requisit. El barem de titulació és el següent: 

a) Titulació universitària oficial, sempre que no s'hagi tingut en compte com a requisit (màxim 20 
punts): 

- Títol de llicenciat o grau universitari:  5 punts  
- Títol de diplomat universitari o equivalent:  5 punts 
- Altres titulacions universitàries oficials relacionades amb el lloc de treball (doctorats, màsters, 

postgraus i especialitats universitàries): la valoració es farà atorgant 0,12 punts per cada crèdit LRU i 
a raó de 0,37 punts per cada crèdit ECTS, amb un màxim de 5 punts.10 punts. 

 

Ha de dir: 

2. Titulació (màxim 40 punts): 

Disposar de titulació addicional a l'exigida com a requisit en la base segona d'aquesta convocatòria, sense 
que en cap cas se’n pugui valorar l'acreditació com a requisit. El barem de titulació és el següent: 

a)    Titulació universitària oficial, sempre que no s'hagi tingut en compte com a requisit (màxim 20 punts): 

− Títol de llicenciat o grau universitari:  5 punts  

− Títol de diplomat universitari o equivalent:  5 punts 

− Altres titulacions universitàries oficials relacionades amb el lloc de treball (doctorats, màsters, 
postgraus i especialitats universitàries): la valoració es farà atorgant 0,12 punts per cada crèdit LRU i 
a raó de 0,37 punts per cada crèdit ECTS, amb un màxim 10 punts. 

 

On diu:  

d) Coneixement de llengua catalana (màxim 14 punts): 
Certificat C1 o equivalent: 11 punts 
Certificat C2 o equivalent: 13 punts 
LA o equivalent: 1 punt 

Només es valorarà el certificat de més nivell.  
Tan sols seran vàlids els certificats de l'Escola Oficial d'Idiomes, o altres títols oficials. 

 
Ha de dir: 

d) Coneixement de llengua catalana (màxim 14 punts): 
  Certificat C1 o equivalent: 11 punts 
  Certificat C2 o equivalent: 13 punts 
  LA o equivalent: 1 punt 
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Només es valorarà el certificat de més nivell, més el certificat LA o equivalent 
Tan sols seran vàlids els certificats  homologats per la Direcció General de Política Lingüística o l’Escola 
Balear de l’Administració Pública 

 

2.Publicar aquesta resolució a la pàgina web de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les 
Illes Balears. 

 

Calvià, a la data de la signatura electrònica 

 

 

Andreu Manresa Monserrat 

Director General de l’EPRTVIB 
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