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NOTA INFORMATIVA 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE LES PERSONES MEMBRES DE LA 

COMISSIÓ DE REDACCIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL 

D’INFORMATIUS EN REPRESENTACIÓ DEL PERSONAL D’INFORMATIUS 

Tal com es va comunicar als treballadors i les treballadores el Consell Rector 

ha acordat constituir una comissió per a redactar l’esborrany del reglament del 

Consell d’Informatius. 

La comissió està constituïda per sis persones, d’elles dos seran professionals 

periodistes, i una serà professional no periodista, en ambdós casos, elegides 

per votació entre les persones membres de la Redacció. 

El Consell Rector, ha acordat el calendari següent: 

1. El 2 d’octubre es publicarà en el web i en el tauler d’anuncis de la CVMC 

la llista de persones electores i elegibles.  

2. Del 3 al 5 d’octubre, podran fer-se al·legacions a l’esmentada llista. 

3. El 10 d’octubre es publicarà la llista definitiva de persones electores i 

elegibles. 

4. Del 15 al 19 d’octubre es presentaran les candidatures davant el Consell 

Rector. 

5. Del 22 al 23 d’octubre, podran fer-se al·legacions a les candidatures. 

6. El 24 d’octubre, es proclamaran les candidatures. 

7. Del 25 al 26 d’octubre, es faran les votacions. 

8. El 29 d’octubre, es publicaran els resultats.  

 

La presentació de les candidatures i les al·legacions hauran d’adreçar-se al 

Consell Rector i enviar-se per correu electrònic a recursoshumans@cvmc.es 
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El Consell Rector acorda que, per tal d’aconseguir la paritat, entre els 

professionals periodistes es faran dos llistes diferenciades de dones i homes. 

El Consell Rector acorda també que el cens s’envie a tot el personal i que 

només siguen persones electores i elegibles el personal de les categories que 

tot seguit s’indiquen que estiguen treballant en informatius. 

Categories laborals que integren el cens d’electors/res 
  
Periodista redactor/a 
Redactor/a audiovisual ENG 
Seo mànager 
Expert/a en xarxes i comunicació 
Tècnic/a en gestió web 
Periodista expert/a en dades 
Periodista esportiu/iva 
Periodista esportiu/ iva  ENG 
Productor/a informatius programes 
Analista de mitjans socials  
Ajudant de producció 
Meteoròleg/òloga 
Grafista 
Realitzador/a 
Ajudant de realització 
Operador/a càmera-muntador 
Assessor/a lingüista 
Tècnic/a lingüístic/a 
Documentalista 
Editors/res 
Delegats/des Alacant, Castelló i Madrid  
Cap de meteorologia 
Coordinadors d’àrea 
Caps de redacció 
Cap de servei de continguts web i xarxes socials 
Cap de servei d’imatge 
Subdirector/a d’informatius diaris 
Subdirector/a d’informatius no diaris 
Subdirector d’esports 
Subdirector de la Unitat d’estil i recursos lingüístics 
Cap de Servei esport programes 
Director/a d’Informatius i Esports  
  



 

3 

Categories laborals que integren el Cens d’elegibles 
  
Periodista redactor/a 
Redactor/a audiovisual ENG 
Seo mànager 
Expert/a en xarxes i comunicació 
Tècnic/a en gestió web 
Periodista expert/a en dades 
Periodista esportiu/iva 
Periodista esportiu/ iva / ENG 
Productor/a informatius 
Analista de mitjans socials 
Ajudant de producció 
Meteoròleg/a 
Grafista 
Realitzador/a 
Ajudant de realització 
Operador/a càmera-muntador 
Coordinadors d’àrea 
Assessor/a lingüista 
Tècnic/a lingüístic/a 
Documentalista 
 

El Consell Rector 


