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ANNEX 

LLISTA DE PERSONES QUE HAN PRESENTAT AL·LEGACIONS I LA 

CAUSA D’ESTIMACIÓ O DESESTIMACIÓ 

 

TÈCNIC/A DE GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA 

Ferrandis Olmos Enrique 

Es desestima l’al·legació sobre màster per no ser màster oficial (apartat 1.6 de 

la base tercera). 

Es desestima l’al·legació sobre l’experiència per no acreditar-la (apartat 

1.1.base tercera). El certificat emès per RTVV SAU no es correspon amb 

l’al·legació. 

Giménez Colomer Emilio 

Es desestima l’al·legació de superació de la prova per no haver obtingut plaça. 

Es desestima l’al·legació sobre màster per no aportar títol específic de màster. 

Penadés Casanova Maria Carmen 

S’estima l’al·legació: es valora amb un total de 19,75 punts. 

Pérez de los Cobos Luis 

Es desestima l’al·legació sobre l’experiència per no acreditar-la (apartat 

1.1.base tercera). El certificat emès per RTVV SAU no es correspon amb 

l’al·legació. 

Es desestima l’al·legació de superació del procés selectiu per no 

correspondre’s a la mateixa categoria laboral o equivalent (apartat 1.2 base 

tercera) 

S’estima l’al·legació de formació: 5 punts 

Soler Salvador Andreu 

S’estima parcialment l’al·legació. Valoració per formació: 2’1 punts. 
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TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS 

Penadés Casanova Maria Carmen 

S’estima l’al·legació. 

Pérez de los Cobos Luis 

Se desestima l’al·legació sobre l’experiència per no acreditar-la (apartat 1.1. 

base tercera). El certificat emès per RTVV SAU no es correspon amb 

l’al·legació. 

Es desestima l’al·legació de superació del procés selectiu per no 

correspondre’s a la mateixa categoria laboral o equivalent (apartat 1.2 base 

tercera). 

S’estima l’al·legació de formació: 5 punts. 

ADMINISTRATIUS/IVES 

Ferrandis Olmos Enrique 

Es desestimen les al·legacions. L’experiència ha sigut valorada en altres 

categories. Sí que se li ha computat el B2 d’anglès. Al no aportat el títol de 

batxillerat el títol de llicenciat es computa com a requisit. El màster al no ser 

oficial no computa.  

Gallardo Román José Antonio 

Es desestima l’al·legació. La Comissió de Valoració ha fet seua l’equivalència 

de funcions fixada per la Comissió de Seguiment en la qual només s’equipara 

la categoria d’administratiu a l’antiga categoria d’administratiu del grup de 

RTVV. 

Iñíguez Escuder Leonor 

Es desestima l’al·legació per no haver sigut rebaremada. 

Pericás Sabater María José 

Es desestima l’al·legació respecte a la valoració de l’experiència. La Comissió 

de Valoració ha fet seua l’equivalència de funcions fixada per la Comissió de 

Seguiment en la qual només s’equipara la categoria d’administratiu a l’antiga 
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categoria d’administratiu del grup de RTVV. D’altra banda, d’acord amb 

l’apartat 2 de la base tercera  només es valora l’experiència certificada per 

RTVV SAU. 

Torregrosa Román Rosa María 

El coneixement dels idiomes estrangers es valoren d’acord amb l’apartat 1.5 de 

la base tercera i no com a cursos tal com indica l’apartat 1.7 de la base tercera. 

S’estima l’al·legació sobre l’A2 d’italià. 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA PRESIDÈNCIA 

Molina Marí Maria Luisa 

Es desestima l’al·legació sobre màster per no ser oficial (apartat 1.6) 

S’estima l’al·legació sobre valoració d’anglès: 0 punts, per ser requisit. 

Pericás Sabater María José 

Es desestima l’al·legació respecte a la valoració de l’experiència. La Comissió 

de Valoració ha fet seua l’equivalència de funcions fixada per la Comissió de 

Seguiment en la qual només s’equipara la categoria d’auxiliar administratiu a 

l’antiga categoria d’auxiliar administratiu del grup de RTVV. 

Es desestima l’al·legació sobre el valencià per ser requisit. 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA 

Camarasa Bravo Manuel 

S’estima l’al·legació de títols: 3 punts (apartat 1.6) 

Es desestima l’al·legació respecte a la valoració de l’experiència La Comissió 

de Valoració ha fet seua l’equivalència de funcions fixada per la Comissió de 

Seguiment en la qual només s’equipara la categoria d’auxiliar administratiu a 

l’antiga categoria d’auxiliar administratiu del grup de RTVV. 

Camarena Lorente Joan Carles 

Es desestima. No acredita experiència en el sector privat en la categoría 

d’auxiliar administratiu. 



 

 

 

4 

 

No es valoren els cursos que no s’acredita que s’han impartit en RTVV o  que 

no tenen relació amb el lloc de treball. 

Giménez Colomer Emilio 

Es desestima l’al·legació sobre màster per no aportar títol específic de màster. 

Iñíguez Escuder Leonor 

S’estima l’al·legació i se li concedeixen 13,58 punts en l’apartat 1.1 de la base 

3. 

Llaosa Puig Francisco Javier 

Es desestima l’al·legació respecte a la valoració de l’experiència. La Comissió 

de Valoració ha fet seua l’equivalència de funcions fixada per la Comissió de 

Seguiment en la qual només s’equipara la categoria d’auxiliar administratiu a 

l’antiga categoria d’auxiliar administratiu del grup de RTVV. 

Es desestima l’al·legació respecte al CAP. No és màster oficial ni té relació 

amb les funcions del lloc d’auxiliar administratiu. 

Molina Marí Maria Luisa 

S’estima l’al·legació sobre el valencià: 4 punts 

Pérez Lizondo Carlos 

Es desestimen les al·legacions: 1) El coneixement del valencià i dels idiomes 

estrangers es valora  d’acord amb els apartats 1.4 i 1.5 de la base tercera i no 

com a cursos tal com indica l’apartat 1.7 de la base tercera; 2) No aporta títol 

específic de màster; i 3) El CAP no és màster oficial ni té relació amb les 

funcions del lloc d’auxiliar administratiu. 

Pericás Sabater María José 

Es desestima l’al·legació respecte a la valoració de l’experiència. La Comissió 

de Valoració ha fet seua l’equivalència de funcions fixada per la Comissió de 

Seguiment en la qual només s’equipara la categoria d’auxiliar administratiu a 

l’antiga categoria d’auxiliar administratiu del grup de RTVV. 

S’estima l’al·legació sobre el valencià: 2 punts 
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Se desestima la resta d’al·legacions. 

Sanz Amorós Mª del Mar 

Es desestima. No ha sigut valorat el títol de Batxillerat perquè s’ha pres com a 

requisit al no aportar títol de graduat en ESO o títol de FP. 

Vidal da Silva Ángela  

L’al·legació a es desestima. La Comissió de Valoració ha fet seua 

l’equivalència de funcions fixada per la Comissió de Seguiment en la qual 

només s’equipara la categoria d’auxiliar administratiu a l’antiga categoria 

d’auxiliar administratiu del grup de RTVV. 

L’al·legació b s’estima parcialment. No es valoren els cursos que no s’acredita 

que s’han impartit en RTVV (curs 3) o  que no tenen relació amb el lloc de 

treball (cursos 8, 9, 10 i 11). S’incrementa 1 punt  (cursos 2 i 7 dels indicats). 

TÈCNIC/A EN GESTIÓ WEB 

Castañeda Morcillo Manuel 

S’estima l’al·legació. Queda inclòs en la llista. Total puntuació: 14,25 punts. 

Navarro Porter Raquel 

Es desestima l’al·legació. No compleix els requisits. Falta màster oficial en 

comunicació multimèdia, xarxes socials o equivalents. 

Sotillos Rodríguez María del Rocío 

Es desestima l’al·legació per falta de motivació. 

PRODUCTOR/A EXECUTIU/IVA 

Blay Font Natalia 

Es  desestima. La seua documentació no ha sigut rebaremada.  

Navarro Porter Raquel 

S’estima l’al·legació. Puntuació total: 15’5 punts. 
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TÈCNIC/A LINGÜÍSTIC/A 

Molés i Abad Josep 

Es desestima. No presentà la documentació en cap de les formes previstes en 

l’article 16.4 de la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques dins del termini previst en la Resolució 

d’11 de juliol 2017, del president del Consell Rector de la Corporació 

Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es dóna publicitat a la llista 

de persones que integren diverses borses de treball temporal convocades per 

Resolució de 2 de juny de 2017. 

Ordaz Benet Cristina 

Es desestima. La Comissió de Valoració ha acordat admetre la sol·licitud 

perquè considera que el Títol de Traducció i Interpretació més C2 de Valencià 

és equivalent al Títol de Filologia Catalana exigit en l’RLT. Per tant, no pot 

valorar-se el C2 perquè cal considerar-lo com a requisit. 

TÈCNIC/A EN INFORMÀTICA 

Pastor Cubillo Margarita  

Es desestima. Els requisits han de complir-se a data final de termini de 

presentació de sol·licituds (base segona, apartat 2). 

 


