
Exp. 01/2021 Oferta pública d’ocupació: 

Tècnic/a de Control de so

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 DE CONTROL DE SO

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 de control de
so.  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 SL publica l’oferta pública d’ocupació d’un tècnic/a de control de
so  per  cobrir  les  necessitats  tècniques  del  cap  de  setmana  tant  del  departament
d’Informatius com d’Esports, però també per donar suport a les necessitats tècniques en
alguns  dies  d’entre  setmana.  En dependència  del  director-gerent  i  coordinat  amb el
responsable  tècnic  de  El  Prat  Comunicació  SL,  s’encarregarà  de  totes  les  tasques
pròpies del lloc. Fonamentalment:  

- Control tècnic de les emissions en directe i gravacions a les que sigui designat.

- Control  tècnic  de  les  retransmissions  esportives  de  cap  de  setmana  i,
excepcionalment, entre setmana. 

- Responsable de l’ordre i comportament dels locutors tant a l’espai de control
com als locutoris i estudis. 
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- Suport  al  departament  tècnic  en les  tasques  de manteniment  i  supervisió  del
material tècnic. 

- Responsable  de  donar  resposta  prioritàriament  a  una  incidència  en  cap  de
setmana. 

3. Requisits dels aspirants

Caldrà que aquelles persones que concorrin en aquesta convocatòria pública reuneixin
els següents requisits: 

- Tenir  estudis  de  formació  professional  de  grau  mitjà  o  superior  en  cicles
relacionats amb la posició (control de so, producció o realització 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. 

- 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 20 punts. 
o Cicle Formatiu de grau mitjà: 5 punts. 

o Cicle Formatiu de grau superior: 10 punts. 

o Estudis universitaris en imatge i so: 15 punts. 

o Es valorarà formació complementària: + 1 punt.

*No tenir titulacions oficials no és excloent del procés. 
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- Experiència laboral: puntuació màxima de 20 punts.

- Entrevista personal: puntuació màxima de 40 punts.

- Haver tingut experiència acreditable laboral i/o en pràctiques en mitjans locals o
comarcals: puntuació extra de 10 punts. 

- Haver  tingut  experiència  acreditable  laboral  i/o  en  pràctiques  en  ràdio  i/o
televisió: puntuació extra de 10 punts.

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diversos candidats, s’aplicarà de
manera successiva aquests criteris de desempat: 

D’acord amb el Pla d’Igualtat  d’oportunitats 2021-2024  de El Prat Comunicació SL,
amb el que s’intenta afavorir la presentació de candidatures de dones i homes, es tindrà
present aquest punt per afavorir la igualtat  d’oportunitats entre dones i homes en un
moment on no es compleix la paritat a la plantilla de la societat. 

Coneixement específic de la ciutat: donada les particularitats de la posició, és positiu
tenir un bon coneixement de la ciutat i, per tant, es podria fer una prova de coneixement
puntuable per acabar de definir la persona seleccionada. 

5. Contracte i retribució

La persona seleccionada 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  d’Indefinit  a  temps  parcial  de  mitja  jornada  (20  hores  setmanals)  a
desenvolupar, inicialment i segons necessitat de l’empresa, els caps de setmana i festius,
però també en alguns dies d’entre setmana.  

La retribució bruta serà la part proporcional d’un contracte de tècnic/a de control de so
segons les taules salarials vigents 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
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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 tècnic i
dues membres de la Comissió d’Igualtat. 

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 SL

- Quatre vocals:  el  director de publicacions de la societat,  el  cap tècnic i  dues
membres de la Comissió d’Igualtat. 

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 per majoria simple
dels seus membres. En cas d’empat, la presidència exercirà el vot de qualitat. 

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).

Imanol Crespo Martínez
Director-Gerent de El Prat Comunicació SL
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Informació per al tractament de dades personals candidat 

EL PRAT COMUNICACIÓ SL és el responsable del tractament de les dades 
personals de la persona interessada i l’informa que aquestes seran tractades de 
conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades 
personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD). En conseqüència se li facilita la 
següent informació del tractament:

Finalitat del tractament: Fer partícip a l’/la interessada en els processos de selecció de 
personal, i dur a terme un anàlisi del perfil de la persona sol·licitant amb l’objectiu de 
seleccionar el millor candidat/a per al lloc vacant del Responsable.

Legitimació: El tractament de les seves dades està basat, a petició de la persona 
candidata, en l’aplicació de mesures precontractuals així com en el seu consentiment per
a futurs processos de selecció.

Criteris de conservació de les dades: Es tractaran durant un termini màxim d’un any, 
a excepció que l’usuari hagi revocat el consentiment prèviament. Posteriorment, es 
conservaran bloquejades per a complir amb els terminis legalment establerts, adoptant 
les mesures tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament incloent la seva 
visualització, i estant únicament a la disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o 
administracions públiques amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. 
Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes
dades.

Actualització de les dades: En cas de produir-se alguna modificació en les seves dades,
li sol·licitem que ens ho comuniqui per escrit com més aviat millor, a fi de mantenir les 
seves dades degudament actualitzades.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació 
legal o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del 
tractament.

S’informa a l’usuari que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment. Així 
mateix, s’informa que pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió 
de les seves dades, així com el de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a EL 
PRAT COMUNICACIÓ SL en C/ Doctor Soler i Torrens, 3 - 08820 El Prat de 
Llobregat (Barcelona). E-mail: direccio@elpratradio.com. També podrà interposar una 
reclamació a la www.aepd.es si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa 
vigent.
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Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpo@elpratradio.com

La persona interessada queda informada i accepta el tractament de les seves dades en els
termes exposats anteriorment :

Nom i Cognoms del/a candidat/a:

Data:

Signatura:
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