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RESOLUCIÓ de 22 juny 2017, del president del Consell Rector de la 
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna 
publicitat a la llista provisional de les persones admeses en les diverses borses 
de treball convocades per Resolució de 2 de juny de 2017.  

 

Per Resolució de 2 de juny de 2017, del president del Consell Rector de la 
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, es convocaren diverses  
borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal de 
determinades categories professionals en la Corporació Valenciana de Mitjans 
de Comunicació (DOGV de 02.06.2017). 

D’acord amb la base huitena 2.1 “Una vegada conclòs el termini de presentació 
de sol·licituds, per resolució del president de la CVMC, es publicarà la llista 
provisional de les persones admeses en la borsa de treball, amb el consegüent 
ordre de prelació d'acord. Aquesta resolució s'ha de publicar en la pàgina web 
de la CVMC.” 

Per això, resolc 

Primer 

Publicar la llista provisional de les persones admeses en les diverses borses de 
treball convocades per Resolució de 2 de juny de 2017 que s’indiquen tot 
seguir i que figuren en els documents adjunts. 

1. Direcció del Gabinet Tècnic 

2. Direcció de la Secretaria de Presidència 

3. Direcció de la Secretaria 

4. Director/a del Departament Econòmic i Contractació 

5. Director/a del Departament de Recursos Humans 

6.  Director/a del Departament Jurídic 

7. Director/a del Departament Tecnològic 

8. Tècnic/a en comunicació 

9. Tècnic/a en gestió web 

10. Tècnic/a en màrqueting 

11. Tècnic/a publicista 

12. Tècnic/a en audiències 

13. Productor/a executiu/a 

14. Tècnic/a lingüístic/a 

15. Tècnic/a en gestió econòmica i administrativa 
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16. Tècnic/a de recursos humans 

17. Tècnic/a jurídic/a 

18. Tècnic/a en telecomunicacions 

19. Tècnic/a en informàtica 

20. Tècnic/a d'emissió 

21. Operador/a d'equip 

22. Operador/a de sistemes informàtics 

23. Operador/a electrònic/a 

24. Administratiu/iva 

25. Auxiliar administratiu/iva de Presidència 

26. Auxiliar administratiu/iva 

 

Segon 

Les persones interessades disposaran d'un termini de 5 dies hàbils, 
comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista indicada, per a fer 
esmenes i presentar les al·legacions que estimen oportunes. La presentació 
d'al·legacions ha de ser presencial en els llocs següents: en les oficines de 
correus, en qualsevol de les oficines PROP i seus dels registres oficials de la 
Generalitat i en les representacions diplomàtiques o oficines consulars 
d'Espanya a l'estranger. 

Els registres oficials de la Generalitat es poden trobar en l'enllaç següent: 
http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros. 

Les al·legacions s'han d'adreçar a: 

Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 

Comissió de Valoració 

Polígon Accés Ademús s/n 

46100 Burjassot 

Burjassot, 22 de juny de 2017. El president del Consell Rector: Enrique Soriano 
Hernández 
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