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ANNEX 

LLISTA DE PERSONES QUE HAN PRESENTAT AL·LEGACIONS I LA 

CAUSA D’ESTIMACIÓ O DESESTIMACIÓ 

(llevat que expressament s'estime l'al·legació ha d'entendre's desestimada) 

 

OPERADOR/A D’EQUIP 

Arocas Fernández, José 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Climente Martínez, Carmen 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Collado Garcés, Ángel 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Forner Gil, Jaume 

 mèrit no previst en l’apartat al·legat 

 mèrit no previst en la convocatòria 

Hernández Barrera, Pablo 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Hernández Cortés, Eva Cristina 

 sol·licitud no presentada telemàticament (base 5 de la convocatòria) 

Herranz Diéguez, Pablo 

 mèrit no previst en la convocatòria 

Merino Navarro, Héctor 

 tràmit improcedent 
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Morató González, Joan Raimon 

 falta nom (Joan Raimon). S’admet l’al·legació 

Palanques Escrig, Vito 

 falta nom (Vito). S’admet l’al·legació 

Pascual Arranz, Adolfo 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Peris Blanes, María 

 al·legació avaluable en fase de verificació de mèrits 

Valero Saez, Javier 

 tràmit improcedent 

Zárraga  Llorens, Antonio 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

 

TÈCNIC/A GESTIÓ WEB 

Barahona Arrebola, Francisca 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

López Olano, Carlos  

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Melero Domingo, Javier 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

 mèrit no previst en la convocatòria 

Merino Navarro, Héctor 

 tràmit improcedent 
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Neira Doménech, César 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Rocher Trescolí, Alba 

 tràmit improcedent 

Romero Morón, Mercedes 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

 

TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ 

Badenes Estall, Beatriz Vicenta 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Cabanes Albert, Vicente Pascual 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Fabregat Bernal, Albert 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Melero Domingo, Javier 

 mèrit no previst en la convocatòria 

Moreno Ribes, Aida 

 tràmit improcedent 

Prieto Part, José Manuel 

 sol·licitud no presentada telemàticament (base 5 de la convocatòria) 

Puigvert Bolinches, Alejandro 

 tràmit improcedent 

Rodríguez Hernández, Rosa Desamparados 
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 A1 d’alemay no computa. Mèrit no previst en la convocatòria 

 A2 de francés. Mèrit computat 

 C2 de valencià és requisit i no computa com a mèrit. 

 C2 d’anglés. Mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Tejedor Fernández, Rosa María 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

 

TÈCNIC/A PUBLICISTA 

Alba Vila, Celia Maria 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Neira Doménech, César 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Pérez Marín, Yolanda 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Rocher Trescolí, Alba 

 tràmit improcedent 

Romero Morón, Mercedes 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

 

TÈCNIC/A AUDIÈNCIES 

Pastor Campos, Mercedes 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 
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OPERADOR/A ELECTRÒNIC/A 

Campayo Crespo, Carlos 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Marí Fayos, Vicente Antonio 

 tràmit improcedent 

Merino Navarro, Héctor 

 tràmit improcedent 

Poveda Contreras, Felipe Javier 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Simarro Olivares, Javier 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

 

TÈCNIC/A EMISSIONS 

Calabuig Montesinos, Francisco José 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Forner Gil, Jaume 

 mèrit no previst en l’apartat al·legat 

 mèrit no previst en la convocatòria 

Guillem Hervás, Vicente 

 No compleix els requisits del lloc 

Merino Navarro, Héctor 

 tràmit improcedent 
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PRODUCTOR/A EXECUTIU/VA 

Badenes Estall, Beatriz Vicenta 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Mollá Mora, Susana 

 al·legació avaluable en fase de verificació de mèrits 

Prieto Part, José María 

 sol·licitud no presentada telemàticament (base 5 de la convocatòria) 

Romero Morón, Mercedes 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Zárraga  Llorens, Antonio 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

 

TÈCNIC/A GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA 

Enríquez Torres, David 

 està en la llista 

Rams Arnau, Maria Vicenta 

 C1 de valencià és requisit i no computa com a mèrit. 

 

ADMINISTRATIU/A 

Borjas Serrano, Thais Maria 

 tràmit improcedent 

Climente Martínez, Carmen 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 
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Dorado García, Rosa 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Morató González, Amaia 

 C1 de valencià és requisit i no computa com a mèrit. 

Perucho García, Isabel 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Rams Arnau, María Vicenta 

 C1 de valencià és requisit i no computa com a mèrit. 

Ronda Fernández, Ana Rosa 

 tràmit improcedent 

Sanz Amorós, María del Mar 

 mèrit no previst en la convocatòria 

Villamayor Guinart, Ana María 

 S’estima l’al·legació 

Zaragozá Guaita, María Amparo 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 

Asensio Pérez, Cristina 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Bernal Marín, María Josefa 

 sol·licitud no presentada telemàticament (base 5 de la convocatòria) 
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Climente Martínez, Carmen 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Corrales Bosch, Beatriz 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

De la Guía Maciá, Mercedes 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Dorado García, Rosa 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

García Castelló, Ana María 

 sol·licitud no presentada telemàticament (base 5 de la convocatòria) 

Herrero Gil, Sofia 

 tràmit improcedent 

Martínez Ros, Encarnación Cándida 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Perucho García, Isabel 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Rams Arnau, Maria Vicenta 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Rodríguez García, Lorena 

 sol·licitud no presentada telemàticament (base 5 de la convocatòria) 

Ronda Fernández, Ana Rosa 

 tràmit improcedent 
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Tendero Campos, Vicenta 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Zaragozá Guaita, María Amparo 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/A PRESIDÈNCIA 

Ronda Fernández, Ana Rosa 

 tràmit improcedent 

Tendero Campos, Vicenta 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Villamayor Guinart, Ana María 

 S’estima l’al·legació 

 

TÈCNIC/A RECURSOS HUMANS 

López García, María Soledad 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Pérez Estruch, Ana 

 mèrit no previst en la convocatòria 

Pérez Morte, Jorge 

 sol·licitud no presentada telemàticament (base 5 de la convocatòria) 
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TÈCNIC/A MÀRQUETING 

Pérez Marín, Yolanda 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

 

TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A 

Alcalá Viana, Cristina 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Borjabad Piedra, Raquel 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Coronas Domingo, María Pilar 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

 

TÉCNIC/A EN TELECOMUNICACIONS 

Añó Sanz, Higinio  

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Calabuig Montesinos, Francisco José 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Campayo Crespo, Carlos 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Collado Garcés, Ángel 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Merino Navarro, Héctor 

 tràmit improcedent 
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Romero Tonda, Laura María 

 tràmit improcedent 

 

TÈCNIC/A LINGÜISTIC/A 

Cabanes Mata, Carmen 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Estévez March, María del Carmen 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

 

TÈCNIC/A JURÍDIC/A 

Villareal Moreno, Antonio 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

 

OPERADOR/A DE SISTEMES INFORMÀTICS 

Borjabad Piedra, Raquel 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

Simarro Olivares, Javier 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 

DIRECCIÓ DEPARTAMENT JURÍDIC 

Pardo Pérez, Violeta 

 Sol·licitud no presentada telemàticament (base 5 de la convocatòria) 

Villareal Moreno, Antonio 

 mèrit no al·legat en el termini previst en la convocatòria 
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DIRECCIÓ SECRETARIA 

Morató González, Amaia 

 C1 de valencià és requisit i no computa com a mèrit. 

 

DIRECCIÓ SECRETARIA PRESIDÈNCIA 

Tellols Queral Xavier 

 Sol·licitud no presentada telemàticament (base 5 de la convocatòria) 

 Està inscrit en altra categoria (direcció secretaria). 

 

 

 

 


