Exp. 01/2019 Oferta pública d’ocupació:
Tècnic/a Superior de Continguts Audiovisuals d’Informatius

ANUNCI DE EL PRAT COMUNICACIÓ SL DE LA CONVOCATÒRIA I
BASES REGULADORES DEL PROCÉS PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE
TREBALL DE TÈCNIC/A SUPERIOR DE CONTINGUTS INFORMATIUS
1. Objecte de la convocatòria

L’objecte de les presents bases és la regulació del procés de selecció pel procediment de
lliure designació de la persona que haurà d’ocupar una posició de tècnic/a superior de
continguts informatius audiovisuals. El Prat Comunicació SL atenent als principis
d’igualtat, mèrit i capacitat en compliment del que determina l’article 55 en relació a la
disposició addicional primera del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estat Bàsic de l’Empleat Públic i l’art. 222 del
Decret 179/1995 de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals a Catalunya.

BASES REGULADORES

2. Descripció de l’oferta
El Prat Comunicació publica l’oferta pública d’ocupació d’un tècnic/a superior de
continguts audiovisuals per cobrir les necessitats informatives del cap de setmana tant
del departament d’Informatius com d’Esports. En dependència del director-gerent i dels
caps d’Informatius i Esports, s’encarregarà de totes les tasques pròpies del lloc.
Fonamentalment:
-

Redacció, enregistrament, edició i locució de notícies, reportatges, entrevistes i
cròniques pels mitjans de la societat (El Prat Ràdio i elprat.tv).
Producció i presentació de l’Informatiu de cap de setmana i/o del Prat Esports.
Redacció i presentació dels butlletins informatius i/o esportius.
Participació als programes de La Xarxa quan s’escaigui.
Difusió dels continguts a les xarxes socials de la societat.
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3. Requisits dels aspirants
Caldrà que aquelles persones que concorrin en aquesta convocatòria pública reuneixin
els següents requisits:
-

Tenir estudis de formació professional grau superior i/o estar cursant un grau
universitari de periodisme o comunicació audiovisual. (Els aspirants amb
titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’acreditar que estan en possessió de
la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, si s’escau,
l’homologació.

-

Posseir els coneixements de nivell C1 de llengua catalana (antic certificat de
nivell de suficiència de català), segons el Marc europeu comú de referència per a
l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües o d’aquells que reconeix
com a equivalents.

-

Tenir experiència professional acreditable en algun mitjà de comunicació
audiovisual (fonamentalment televisió).

-

Posseir la capacitat funcional necessària per a l’adequat desenvolupament de les
funcions bàsiques i específiques del lloc de treball a proveir.

-

Disponibilitat per a incorporació immediata.

4. Acreditació de mèrits
Les persones interessades hauran de presentar el seu currículum vitae, el certificat de
llengua catalana, l’acreditació dels estudis relacionats i aportar els mèrits que considerin
pertinents.
El procés comptarà amb la següent puntuació:
-

Nivell formatiu: puntuació màxima de 6 punts.
Experiència laboral: puntuació màxima de 10 punts.
Entrevista personal: puntuació màxima de 10 punts.
Haver tingut experiència en mitjans locals o comarcals: puntuació extra de 3
punts.
Haver tingut experiència en radio i/o televisió: puntuació extra de 3 punts.
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5. Contracte i retribució
La persona seleccionada, un cop aprovada pel Consell d’administració, tindrà contracte
de caràcter laboral amb la societat gestora dels mitjans de comunicació de titularitat
municipal de capital íntegrament municipal El Prat Comunicació SL i s’integrarà dins
del sistema d’organització. En concret, el tipus de contracte serà l’Indefinit a temps
parcial de 12 hores setmanals a desenvolupar, inicialment i segons necessitat de
l’empresa, els caps de setmana i festius.
La retribució bruta serà la part proporcional d’un contracte de tècnic/a superior en
continguts informatius audiovisuals segons les taules salarials de la societat.
6. Presentació de sol·licituds
El personal que desitgi participar en aquesta convocatòria haurà de presentar sol·licitud
de manera telemàtica mitjançant correu electrònic a direccio@elpratradio.com on
hauran d’adreçar la corresponent sol·licitud adjunta amb el currículum vitae, així com
documents acreditatius paginats dins del termini de vint dies hàbils comptadors des del
següent dia hàbil a la publicació de l’anunci.
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es dictarà, en el termini
màxim de cinc dies hàbils, la llista d’admesos i exclosos a la web corporativa de El Prat
Comunicació: www.elpratcomunicacio.com.
La comissió del procés selectiu farà una selecció dels perfils finalistes segons els seus
mèrits i competències, que accediran a una segona fase per a una entrevista a la seu del
Prat Comunicació amb el director-gerent, el director de publicacions, el cap
d’informatius i la cap d’Esports.
7. Constitució de la comissió de selecció
La valoració de les persones candidates ha de respondre als principis de mèrit i
capacitat, establint la idoneïtat del/de candidat/a per mitjà de l’adequació del seu perfil
professional al lloc de treball a desenvolupar.
A tal efecte, el director-gerent designarà una Comissió de Selecció que estarà integrada
per:
-

Presidència: Director-Gerent de El Prat Comunicació
Tres vocals: el director de publicacions de la societat, el cap d’informatius i la
cap d’Esports.

La Comissió no es podrà constituir ni actuar si no hi són presents un mínim de tres dels
seus membres. Les decisions de la comissió de selecció es prendran d’acord de la major
dels seus membres. En cas d’empat, la presidència exercirà el vot de qualitat.
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8. Resultats
El resultat final, així com tota la informació relacionada amb el procés, serà comunicat
com a mínim a través de la web corporativa del Prat Comunicació
(www.elpratcomunicacio.com).
9. Protecció de dades
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de
Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de
tractament titularitat d'EL PRAT COMUNICACIO SL amb CIF B62595996 i domicili
social situat a DR. SOLÉ I TORRENTS, 3 08820, PRAT DE LLOBREGAT, EL
(BARCELONA), amb l'objectiu de formar part en eventuals processos de selecció de
personal portats a terme per l'entitat. En compliment amb la normativa vigent, EL
PRAT COMUNICACIO SL informa que les dades seran conservades durant EL
PERÍODE LEGALMENT ESTABLERT.
En PRAT COMUNICACIO SL l'informem que tractem les seves dades d'acord amb
l'existència d'un interès legítim per part de PRAT COMUNICACIO SL. PRAT
COMUNICACIO SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial,
transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que PRAT
COMUNICACIO SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè
aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de
caràcter personal podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament,
supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més
amunt o bé a través de correu electrònic CRESPOM@ELPRAT.CAT.
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que
consideri oportuna. Agraïm la confiança dipositada en la nostra entitat i aprofitem
l'ocasió per saludar-lo.

A El Prat de Llobregat, 07 de febrer de 2019.
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