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ANNEX 

LLISTA DE PERSONES QUE HAN PRESENTAT AL·LEGACIONS I LA CAUSA 

D’ESTIMACIÓ O DE DESESTIMACIÓ 

1. AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA 

Albert Espí, M. del Carmen: Es desestima. No presenta sol·licitud en la forma 

prevista en la base 5 de la resolució de l’01/09/2017.  

Fernandez Ríos, Roberto: Es desestima. No hi està inclòs interval de puntuació, per 

la qual cosa no se li sol·licita documentació.  

Gea Civera, Silvia: Es desestima. No presenta sol·licitud en la forma prevista en la 

base 5 de la resolució de l’01/09/2017.  

Gómez March, Guillermo: Es desestima. No hi està inclòs interval de puntuació, per 

la qual cosa no se li sol·licita documentació.  

Lacomba Sobrino, Gloria: Es desestima. No presenta sol·licitud en la forma prevista 

en la base 5 de la resolució de l’01/09/2017.  

Llaosa Puig, Francisco Javier: Es desestima. No presenta sol·licitud en la forma 

prevista en la base 5 de la resolució de l’01/09/2017.  

López Sanchis, Belén: Es desestima. No hi està inclòs interval de puntuació, per la 

qual cosa no se li sol·licita documentació.  

Molina Marí, María Luisa: Es desestima. La titulació presentada equival a un B2.  

Ochoa de Zabalegui Labari, M. de la Concepción: Es desestima. No se li valora 

l’experiència per no correspondre a la categoria a què opta.  

Perez Lizondo, Carles: S’estima l’al·legació de titulació addicional. Es desestima 

l’al·legació en l’apartat de cursos per no estar inclòs en la seua autobaremació.  

Sanz Amorós, María del Mar: S’estima l’al·legació d’altres titulacions.  

 

2. PERIODISTA REDACTOR/A 

Adam Mateu, Carolina: No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la 

llista.  

Alcaraz Santonja, Matilde: S’estima l’al·legació respecte a l’antiguitat. Es desestima 

l’al·legació respecte als cursos per no ajustar-se a les bases.  

Alcover Bendicho, Maria Salut: S’estima l’al·legació.  
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Antequera Yepes, Mónica: Es desestima l’al·legació quant a experiència per no 

correspondre a les equivalències negociades amb les organitzacions sindicals. Es 

corregeix la puntuació del procés selectiu que es va incloure per error.  

Arjona Arjona, Esperanza: Es desestima l’experiència en l’àmbit públic perquè no té 

relació amb el lloc a què opta. Els cursos de formació no tenen relació amb el lloc de 

treball a què opta.  

Arnau Espinosa, Albert: Sol·licita no ser rebaremat. Es manté la seua puntuació.  

Artana Bodí, Mónica: No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la llista.  

Benetó García, M. Josefa: No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la 

llista.  

Budiel López, Verónica: Es desestima l’al·legació de l’experiència per no haver sigut 

acreditada d’acord amb les bases en la categoria corresponent. Es desestima 

l’al·legació del treball en RTVV. Només se li ha computat l’experiència certificada per 

RTVV, tal com estableixen les bases. Es desestima l’al·legació respecte a la superació 

del procés selectiu, ja que no acredita haver-lo superat. Es desestima l’al·legació del 

valencià perquè se li ha computat allò sol·licitat. Es desestima l’al·legació dels idiomes. 

Només s’ha computat l’idioma que acredita d’acord amb les bases. Es desestima 

l’al·legació quant a altres titulacions. Només se li han computat els títols acadèmics 

oficials. Es desestima l’al·legació de cursos de formació, ja que no s’ajusten a les 

bases.  

Carrau Guitar, Xavier: S’estima l’al·legació de l’experiència en RTVV. Es desestima 

l’al·legació d’altres titulacions per no tractar-se del títol oficial. Es desestima l’al·legació 

dels idiomes per no estar acreditats respecte a les bases.  

Casañ Porcar, Eva María: No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la 

llista.  

Castelló Lli, Clara: Es desestima. No acredita que l’experiència en RTVV s’haja 

realitzat en la mateixa categoria a la qual aspira.  

Catalá Angresola Montserrat: No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer 

en la llista.  

Cobo del Prado Reverte, Ricard: S’estimen les al·legacions.  

De la Fuente Crespo, Maria Pilar: No se li ha requerit documentació. No ha 

d’aparéixer en la llista.  

Domenech Sala, Ana Pilar: S’estima i es barema l’al·legació del valencià. Es 

desestima l’al·legació dels cursos per no ajustar-se a les bases.  

Donet Sanchez, Isabel: Es desestima. No acredita la titulació requerida per les bases.  
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Espeso Salamanca, Ignacio: S’estimen les al·legacions presentades i es barema.  

Fernández Rios, Roberto: No se le ha requerido documentación. No debe aparecer 

en la lista. 

Ferri Gomez, Frederic: Es desestima l’al·legació. Mèrit al·legat fora de termini i no 

ajustat a convocatòria.  

Forner Vilaplana, María: Es desestima. No acredita que l’experiència en RTVV s’haja 

realitzat en la mateixa categoria laboral a la qual aspira. Es desestima el títol per no 

ser títol acadèmic oficial.  

Fuster Villanueva Susana: S’estima parcialment i es valora un curs de 36 hores.  

González Pitarch, Carles: Es desestima. No acredita l’experiència per no presentar 

contracte laboral tal i com estableixen les bases.  

Grau Gimenez, Josep: S’estima parcialment l’al·legació dels idiomes. S’estima 

respecte a l’anglés i es desestima respecte al francés, ja que només acredita el C1. Es 

desestima l’al·legació dels cursos, ja que només computen els cursos que s’ajusten a 

les bases.  

Grau Velandrino, Vicente Raúl: Es desestima l’al·legació per no acreditar estar en 

possessió de la titulació exigida en la Relació de Llocs de Treball.  

Hernandez Vayá, Santiago: S’estima l’experiència acreditada en l’àmbit privat: 36 

mesos. Es desestima l’al·legació de la formació. Els cursos no tenen relació amb el 

lloc de treball al qual s’opta.  

Ivars Cabrera, Pau Francesc: S’estima l’al·legació i es barema.  

López Olano, Carlos: Es desestima. No acredita que l’experiència en RTVV s’haja 

realitzat en la mateixa categoria laboral a la qual aspira.  

Marín Pérez, Benjamín: S’estima parcialment l’experiència acreditada en RTVV: 240 

mesos. En la resta es desestima l’al·legació, ja que no s’acredita que s’haja realitzat 

en la mateixa categoria laboral a la qual aspira. Es desestima l’al·legació de 

l’experiència en altres administracions públiques perquè ja es va computar. Es 

desestima l’al·legació de l’experiència en la Universitat de València, ja que no queda 

acreditat que s’haja realitzat en la mateixa categoria laboral a la qual aspira.  

Martí Aguilar, Genar: Es desestima. No acredita que l’experiència en RTVV s’haja 

realitzat en la mateixa categoria laboral a la qual aspira. S’estima l’experiència 

acreditada en l’àmbit privat: 46 mesos.  

Martín Moret, María Amparo: S’estima i barema l’al·legació dels idiomes: B2.  
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Martínez Navarro, Jesús: S’estima experiència acreditada en RTVV: 300 mesos. Es 

desestima l’al·legació de l’experiència en l’àmbit privat. No la va acreditar dins del 

termini. S’estima i barema l’al·legació dels títols.  

Melero Domingo, Javier: S’estima l’experiència acreditada en RTVV: 52 mesos. Es 

desestima l’al·legació d’haver superar el procés selectiu d’acord amb la certificació de 

RTVV. Es desestima l’al·legació dels cursos de formació, ja que no tenen relació amb 

el lloc de treball al qual s’opta.  

Meliá Pascual, Rafael: Es desestima l’al·legació dels cursos perquè no tenen relació 

amb el lloc de treball. Només s’han computat els cursos que s’ajusten a les bases.  

Meseguer Linares, Paula: S’estima i es barema l’al·legació dels idiomes: B2. Es 

desestima l’al·legació de l’experiència, ja que no s’ajusta a les bases.  

Miguel Fernandez, Francisco: S’estima i es barema.  

Miralles Gregori, Maria Consuelo: Es desestima l’al·legació d’haver superat el 

procés selectiu, ja que no queda acreditat amb la certificació de RTVV. Es desestima 

l’al·legació. El títol de “Máster en Comunicación i Periodismo” aportat no és un títol 

oficial i no té valor acadèmic. Només es computa en la categoria de periodista 

redactor.  

Montagud Bella, Vicent: Es desestima. No es un títol acadèmic oficial.  

Navarro González, Carolina: No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en 

la llista.  

Nicolau Vives, Magdalena: Es desestima. No va acreditar dins del termini 

l’experiència en l’àmbit privat.  

Orts Civera, Patricia: Es desestima l’al·legació, ja que els cursos no tenen relació 

amb el lloc al qual s’opta.  

Pedros Cotino, María Salud: Es desestima. No se li ha requerit documentació.  

Peiró López, Desamparados: No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer 

en la llista.  

Pérez Muñoz, Francesc Miquel: S’estima parcialment l’experiència acreditada en 

l’àmbit privat: 18 mesos.  

Puchades i Vicent, Josep: No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la 

llista.  

Puig Gil, Luis: Es desestimen les al·legacions presentades referents als cursos de 

formació. S’han valorat només els que s’ajustaven a les bases. Es desestima 

l’experiència en el sector privat per no estar acreditada.  
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Riego Fandos, Sofía: No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la llista.  

Salom Lizama, Rafael: No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la 

llista.  

Sánchez González, Víctor: No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la 

llista.  

Santo Juan, Mª Jesús: No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la 

llista.  

Sanz Quirantes, Yolanda: Es desestima l'experiència en RTVV ja que no s'acredita 

que s'haja realitzat en la mateixa categoria laboral. Es desestima la resta d'experiència 

ja que no es reflecteix en la vida laboral. Es desestima l'al·legació respecte als idiomes 

per no acreditar-se mitjançant certificació vàlida. Es desestima l'al·legació respecte a 

altres titulacions ja que s'aporta un document sense validesa com en aquest s'indica. 

Es desestima l'al·legació respecte als cursos de formació per no estar relacionats amb 

la categoria a la qual s'opta. 

Soriano Marín, María Amparo: S’estimen i es baremen les al·legacions de 

l’experiència en làmbit privat i públic i dels  cursos de formació. Es desestima 

l’al·legació de l’experiència en RTVV i de superació del procés selectiu per no ser de la 

mateixa categoria a la que concursa.  

Tomás Sánchez, Silvia: No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la 

llista.  

Varó i Gavilá, Josep Manel: Es desestima l’al·legació. No acredita ni la titulació 

requerida ni el requisit del valencià.  

Vicente García, María Pilar: Es desestima l'al·legació de l'experiència perquè no es 

correspon amb la vida laboral. Es desestima l'al·legació respecte a la formació: és un 

curs de 100 hores i ja està computat com a tal. 

Violeta Font, Teresa: S’estima parcialment l’al·legació de l’experiència i es barema. 

S’estima l’al·legació dels cursos de formació: 16-2.  

3. REDACTOR AUDIOVISUAL ENG 

ALBERT GUMBAU, David. S'estimen les al·legacions per acreditar el compliment dels 

requisits i es barema.  

ALONSO LÓPEZ, Nàdia. Es desestimen les al·legacions. No acredita experiència 

específica en l'ús de càmeres ENG durant almenys 2 anys. (Certificat aportat no signat 

pel responsable de l'entitat).  

ARTANA BODI, Monica. Es desestimen les al·legacions. No acredita experiència 

específica en l'ús de càmeres ENG durant almenys 2 anys.  
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AUCEJO PERIS, Silvia. S'estimen parcialment les al·legacions de la baremació de 

formació: s’estimen els cursos que compleixen es requisits i es desestimen aquells que 

no compleixen la base 3.1.6. 2n o no s'acredita en la forma establida en la base 4.7.  

BARNUEVO RUIZ, Nieves. Es desestimen les al·legacions. No es presenta la 

sol·licitud i el full d’autobaremació en el termini establert per la base 5. 1. (Es presenta 

sol·licitud el 18/09 i el termini va finalitzar el 14/09).  

BELTRAN VERA, Mª José: S'estimen les al·legacions respecte a la valoració del 

temps de serveis prestats en entitats privades del sector audiovisual. S'estimen 

parcialment les al·legacions relatives a la baremació de formació: s’estimen els cursos 

que compleixen els requisits i es desestimen aquells que no compleixen la base 3. 1. 

6. 2n o no s’acredita en la forma establida en la base 4. 7.  

BORJA VILLALBA, Samuel. Es desestimen les al·legacions per no ajustar-se la 

documentació aportada a la base 4. 7 i/o no tractar-se de cursos, el contingut dels 

quals estiga relacionat directament amb l’actualització de coneixements relacionats 

amb el lloc de treball.  

BUDIEL LÓPEZ, Verònica. S'estimen les al·legacions per acreditar el compliment dels 

requisits i es barema.  

CAMPOS MICÓ, Abel. S'estimen les al·legacions respecte a la valoració del temps de 

serveis prestats en entitats privades del sector audiovisual. Es desestimen les 

al·legacions relatives a la baremació de formació: els cursos no compleixen els 

requisits de la base 3.1.6.2n o no s'acrediten en la forma establida en la base 4.7. Es 

desestimen les al. legacions respecte al temps de serveis prestats en altres 

administracions públiques: els serveis prestats en diferents entitats durant el mateix 

període temporal no es poden computar doblement perquè ja van ser valorats.  

CERVERA SANZ, Desamparados. S'estimen les al·legacions per acreditar el 

compliment dels requisits i es barema.  

CUESTA LOPEZ, Vicenta. Es desestima por no habérsele requerido documentación. 

DE LA FUENTE CRESPO, Mª Pilar. Es desestimen les al·legacions. No acredita 

experiència específica en l'ús de càmeres ENG durant almenys 2 anys.  

DEMPERE MARCO, Ruben. Es desestimen les al·legacions. No acredita experiència 

específica en l'ús de càmeres ENG durant almenys 2 anys.  

ESPINOSA BAVIERA, Lourdes. S'estimen les al·legacions i es barema.  

FERNÁNDEZ RIOS, Roberto: No se le ha requerido documentación. No debe 

aparecer en la lista 

FERRER TOMÁS , Rodolf. S'estimen les al·legacions per acreditar el compliment dels 

requisits i es barema.  
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FUENTES SEBASTIÀ, José Antonio. Es desestimen les al·legacions. No acredita 

experiència específica en l'ús de càmeres ENG durant almenys 2 anys.  

FURNIELES SAN EPIFANIO, Mª Soledad. S'estimen les al·legacions per acreditar el 

compliment dels requisits i es barema.  

JORGE GARCIA, Mª Jesús. S'estimen les al·legacions per acreditar el compliment 

dels requisits i es barema.  

LOZANO MATIAS, Rafael. Es desestimen les al·legacions. No acredita experiència 

específica en l'ús de càmeres ENG durant almenys 2 anys.  

LLI GONZALEZ, Francesc Ismael. S'estimen les al·legacions per acreditar el 

compliment dels requisits i es barema.  

LLUCH GIMENEZ, Shaila. S'estimen les al·legacions de la baremació de l'experiència 

prevista als apartats 1. 1. 2 i 1. 1. 3. S'estimen les al·legacions respecte a la baremació 

de la formació (s’admet curs de 100 hores).  

MARTINEZ MEDRANO, Fco Javier. S'estimen les al·legacions per acreditar el 

compliment dels requisits i es barema.  

MENGUAL BRIONES, Inés. Es desestimen les al·legacions. No aporta la 

documentació dins el termini i en el lloc indicat en el resolc tercer de la resolució de 

data 20 octubre del 2017, tal com preveu la base 9. 2. 1 de la convocatòria. En la 

Societat Anònima no consta cap documentació de la interessada.  

MORALES GARCIA, José Luis. S'estimen les al·legacions respecte a l’acreditació del 

requisit de valencià. No obstant això, queda exclosa per no acreditar experiència 

específica en l'ús de càmeres ENG durant almenys 2 anys.  

MORENO GARCIA, Jesús. S'estimen en part les al·legacions respecte a l'apartat de 

formació. No es valoren com a experiència els cursos impartits com a docent per 

l’interessat per no considerar-se el seu contingut relacionat amb la categoria a la qual 

concorre.  

MOYA i PEÑARROCHA, Josep Antoni.  

Es desestimen les al·legacions. S'exclou: no té la titulació requerida base segona, 1.c. 

 

MUÑOZ RICARD, Mathies. Es desestimen les al·legacions respecte a l’exclusió d’un 

curs de formació per haver sigut baremat.  

NAVARRO MARTINEZ, Israel. S'estimen les al·legacions per acreditar el compliment 

dels requisits i es barema.  
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NAVARRO NOGUERA, Nuria.  No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer 

en la llista. 

OLASO GONZALEZ, Rafael. Es desestimen les al·legacions. No acredita experiència 

específica en l'ús de càmeres ENG durant almenys 2 anys.  

ORTELLS BADENES, Sara. S'estimen les al·legacions respecte a la presentació de la 

sol·licitud dins de termini i es barema.  

PALMER VENTURA, Fátima. S'estimen les al·legacions respecte al compliment del 

requisit d'experiència en l'ús de càmeres ENG.  

PACHES REIG, Dulce Maria. S'estimen les al·legacions per acreditar el compliment 

dels requisits i es barema.  

PLAZA SILVESTRE, Caridad Pilar. Es desestimen les al·legacions. El requisit de 

valencià s’ha obtingut fora de termini segons la base 2. 2 donat que el certificat de 

valencià C2 aportat s'ha expedit posteriorment a la convocatòria.  

REYES GIMENO, Miriam. S'estimen les al·legacions per acreditar el compliment dels 

requisits i es barema.  

RIEGO FANDOS, Sofía. No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la 

llista 

RUBERT MORENO, Francesc Xavier. Es desestimen les al·legacions. No acredita 

experiència específica en l'ús de càmeres ENG durant almenys 2 anys.  

RUIZ PEREZ, Vicente. S'estimen les al·legacions per acreditar el compliment dels 

requisits i es barema.  

SAEZ RODRIGO, Silvia. S'estimen les al·legacions per acreditar el compliment dels 

requisits i es barema.  

SALVADOR QUILES, Carolina. S'estimen les al·legacions per acreditar el compliment 

dels requisits i es barema.  

SANCHEZ IBAÑEZ, Rebeca. Es desestimen les al·legacions. No acredita experiència 

específica en l'ús de càmeres ENG durant almenys 2 anys.  

SARRION NAVARRO, Nereida. Es desestimen les al·legacions. No aporta la 

documentació dins del termini i en el lloc indicat en el resolc tercer de la resolució de 

data 20 octubre del 2017, tal com preveu la base 9.2.1 de la convocatòria. En la 

Societat Anònima no consta cap documentació de la interessada.  

VARÓ I GAVILÀ, Josep Manel. La persona no es troba inclosa en la seu de Burjassot 

dins de l'interval de puntuació assenyalat per a presentar la documentació acreditativa 

dels mèrits i requisits per a esta categoria segons la resolució de 20 octubre del 2017, 

tot i que per errada apareix en la resolució de 20 de desembre en la seu de Burjassot.  
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VENTURA MENEU, Marta. S'estimen les al·legacions per acreditar el compliment dels 

requisits i es barema.  

VILLALBA RODRIGUEZ, Carlos. La persona no es troba inclosa en la seu de 

Burjassot dins de l'interval de puntuació assenyalat per a presentar la documentació 

acreditativa dels mèrits i requisits per a esta categoria segons la resolució de 20 

octubre del 2017, tot i que per errada apareix en la resolució de 20 de desembre en la 

seu de Burjassot.  

4. SEO MÀNAGER 

CASTAÑEDA MORCILLO, Manuel.  Es desestima perquè no són títols universitaris 
oficials. 

CASTAÑEDA SANCHEZ, María Isabel. Es desestima perquè no són títols 

universitaris oficials. 

FERNÁNDEZ RIOS, Roberto. Es desestima documentació no requerida. 

GARSANDO NÁJERA, Laura. S'estima parcialment l'experiència acreditada en l'àmbit 
públic i privat. 

GÓMEZ GIL, Àngel. S'estima i es barema. 

GONZÁLEZ SÁEZ, Clarisa. Es desestimen el mèrit addicional perquè el màster que 

acredita no és oficial i l'experiència professional en l'àmbit públic perquè no està 

justificada en aquesta categoria. S'estimen els cursos de formació i la titulació 

addicional. 

JOVANI MARTÍNEZ, Mario. Es desestima l'experiència professional en l'àmbit privat 
perquè són pràctiques i, a més, no són de la categoria. Els mèrits addicionals no són 
títols oficials. 

RAMÍREZ RODA, María Rosa. Es desestima l'experiència professional perquè no té 
relació amb el lloc de treball a què opta. 

SANCHIS FONT, Rosario. Es desestimen perquè no tenen relació amb la categoria i 
no indiquen les hores, o són crèdits universitaris. 

SANMARTÍN MACIÀ, María José. Es desestima un máster perquè no és oficial. 
S'estima un màster. 

SOTILLO RODRÍGUEZ, María del Rocío. Es desestima l'experiència professional en 

RTVV i haver superat el procés selectiu perquè no són de la mateixa categoria. 
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VERGE RAMOS, Anna. Es desestima l'experiència professional perquè no són de la 

mateixa categoria. S'estima els cursos de formació. 

6. PERIODISTA EXPERT EN DADES 

BARNUEVO RUIZ, Nieves. Es desestimen les al·legacions. No es presenta la 

sol·licitud en el termini establit per la convocatòria (es presenta la sol·licitud el 18/09 i 

el termini finalitzà el 14/09). 

BUDIEL LÓPEZ, Verónica.  S'estima l'al·legació de la sol·licitud, la qual es va 

presentar en temps i forma. Es desestima l'al·legació respecte a l'experiència, ja que 

no consta acreditada experiència específica en tractament de dades d'almenys cinc 

anys. Així mateix, no consta acreditat el nivell C1 d'anglès, requisit del lloc. 

CASTAÑEDA MORCILLO, Manuel. Es desestima l'al·legació respecte a l'experiència, 

ja que no consta acreditada experiència específica en tractament de dades d'almenys 

cinc anys. (En el grup de l'antiga RTVV no hi havia una categoria equivalent, segons la 

taula d’equivalències publicada.) 

CASTRO GORDILLO, Victoria. Es desestimen les al·legacions, No es presenta la 

sol·licitud en el termini establit per la convocatòria (es presenta la sol·licitud el 23/10 i 

el termini finalitzà el 14/09). 

MELERO PERIS, Juan Manuel. S'estima l'al·legació de la sol·licitud, la qual es va 

presentar en temps i forma. Es desestima l'al·legació respecte a l'experiència, ja que 

no consta acreditada experiència específica en tractament de dades d'almenys cinc 

anys. 

MIGUEL FERNÁNDEZ, Francisco. S’estimen les al·legacions presentades respecte a 

la presentació de la sol·licitud. S'exclou, ja que no consta acreditada experiència 

específica en tractament de dades d'almenys cinc anys. (En el grup de l'antiga RTVV 

no hi havia una categoria equivalent, segons la taula d’equivalències publicada.)  

MONTOYA RUBIO, Alba. S'estima l'al·legació de la sol·licitud, la qual es va presentar 

en temps i forma. Es desestima l'al·legació respecte a l'experiència, ja que no consta 

acreditada experiència específica en tractament de dades d'almenys cinc anys. 

SANCHEZ IBÁÑEZ, Rebeca. Es desestima l'al·legació respecte a l'experiència, ja que 

no consta acreditada experiència específica en tractament de dades d'almenys cinc 

anys. 

SANCHIS FONT, Rosario. Es desestima l'al·legació respecte a l'experiència, ja que 

no consta acreditada experiència específica en tractament de dades d'almenys cinc 

anys. 
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SARRIÓ NAVARRO, Nereida. Es desestimen les al·legacions. No aporta la 

documentació dins el termini i en el lloc indicat en el resolc tercer de la resolució de 

data 20 octubre del 2017, tal com preveu la base 9.2.1 de la convocatòria. En la 

Societat Anònima no consta cap documentació de la interessada. 

VACACELA CORDOVA, Julio Alvin. Es desestimen les al·legacions. No aporta la 

documentació dins el termini i en el lloc indicat en el resolc tercer de la resolució de 

data 20 octubre del 2017, tal com preveu la base 9.2.1 de la convocatòria. En la 

Societat Anònima no consta cap documentació de la interessada. 

7. PERIODISTA ESPORTIU/IVA 

ALBEROLA SANTA BÁRBARA, Francisco Javier. S’estima i es barema. 

ALCOVER BENDICHO, María de la Salud. S’estima l’al·legació de serveis prestats 

en RTVV: 231 mesos. 

ALONSO MORENO, Albert.  No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en 

la llista. 

ANTEQUERA YEPES, Mónica. Es desestima l’al·legació quant a experiència per no 

correspondre’s amb les equivalèncias negociades amb les organitzacions sindicals. 

Es corregeix la puntuació del procés selectiu que es va incloure per error. 

ARNAU ESPINOSA, Albert. Sol·licita no ser rebaremat. Es manté la seua puntuació. 

ARTANA BODÍ, Mónica. No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la 

llista. 

BELTRÁN VERA, María José. Es desestima l’al·legació quant a experiència per no 

correspondre’s amb les equivalències negociades amb les organitzacions. 

S’estima parcialment l’al·legació rebaremant els mesos treballats en RTVV: 116 

mesos. 

BUDIEL LÓPEZ, Verónica. Es desestima l’al·legació de l’experiència per no haver 

sigut acreditada d’acord amb les bases en la categoria corresponent. 

Es desestima l’al·legació del treball en RTVV.  Només se li ha computat l’experiència 

certificada per RTVV tal com estableixen les bases. 

Es desestima l’al·legació respecte a la superació del procés selectiu, ja que no 

acredita haver-lo superat. 

Es desestima l’al·legació del valencià, ja que se li ha computat allò sol·licitat. 

Es desestima l’al·legació dels idiomes. Només s’ha computat l’idioma que acredita 

d’acord amb les bases. 
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Es desestima l’al·legació quant a altres titulacions. Només se li han computat els títols 

acadèmics oficials. 

Es desestima l’al·legació de cursos de formació, ja que no s’ajusten a les bases. 

CALATAYUD ALBERT, Carles. No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer 

en la llista. 

CARRAU GUITAR, Xavier. S’estima l’al·legació de l’experiència en RTTV. 

Es desestima l’al·legació quant  a altres titulacions per no tractar-se de títol acadèmic 

oficial. 

Es desestima l’al·legació quant als idiomes per no ajustar-se a les bases. 

COBO DEL PRADO REVERTE, Ricard. S’estimen las al·legacions. 

DE LA FUENTE CRESPO, María Pilar. S’estima l’al·legació. 

DOMÉNECH BALLESTER, José. No se li ha requerit documentació. No ha 

d’aparéixer en la llista. 

DOMENECH SALA, Ana Pilar. S’estima i es barema l’al·legació respecte del valencià. 

Es desestima l’al·legació respecte als cursos per no ajustar-se a les bases. 

FRANCH ÁLVAREZ, Carmesina. Es desestima l’al·legació respecte a l’experiència en 

RTTV per no acreditar funcions de periodista. Es desestima l’al·legació respecte  de 

l’experiència en l’administració pública, ja que se li ha computat tot allò sol·licitat. Es 

desestima l’al·legació respecte de l’experiència en el sector privat. Només se li ha 

puntuat el treball acreditat com a periodista. Es desestima l’al·legació respecte d’altres 

titulacions per no ser títol acadèmic oficial. 

GARCÍA FUSTER, Jordi. S’estima l’al·legació.  

GISBERT NAVARRO, Inmaculada. No se li ha requerit documentació. No ha 

d’aparéixer en la llista. 

GONZALO COPETE, Olegario Francisco. Es desestima l’al·legació quant a 

l’experiència en RTVV. Se li ha computat tot el temps que al·lega, però descomptant 

seixanta mesos per no disposar de la titulació específica exigida. 

Es desestima l’al·legació respecte de l’experiència en el sector privat, ja que se li ha 

computat. S’estima l’al·legació respecte del valencià. 

GRAU GIMÉNEZ, Josep. S’estima parcialment l’al·legació respecte dels idiomes. 

S’estima respecte a l’anglés i es desestima respecte al francés, ja que només acredita 

el C1. Es desestima l’al·legació respecte dels cursos, ja que només computen els 

cursos que s’ajusten a les bases. 
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GRAU VELANDRINO, Vicente Raúl. Es desestima l’al·legació per no acreditar estar 

en possessió de la titulació exigida en l’RLT. 

HERNÁNDEZ VAYA, Santiago S’estima i es barema l’al·legació respecte a 

l’experiència. Es desestima l’al·legació respecte als cursos de formació, ja que no 

tenen relació amb el lloc de treball a què s’opta. 

LÓPEZ BLANES, Sonia. S’estima l’al·legació de l’experiència acreditada en RTVV: 

178 mesos. 

MARÍ BLASCO, Antonio. No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la 

llista. 

MARÍN PÉREZ, Benjamín. Es desestima l’al·legació quant a l’experiència en RTVV, ja 

que no s’acredita que s’haja realitzat en la mateixa categoria laboral a què aspira. 

Es desestima l’al·legació quant a l’experiència en altres administracions públiques 

perquè ja es va computar. 

Es desestima l’al·legació quant a l’experiència en la Universitat de València perquè no 

queda acreditat que s’haja realitzat en la mateixa categoria laboral a què aspira. 

Es desestima l’al·legació respecte als cursos de formació, ja que no tenen relació amb 

el lloc de trabajo a què s’opta. 

MARTÍN MORET, María Amparo. S’estima i es barema l’al·legació respecte dels 

idiomes. 

MARTÍNEZ MEDRANO, Francisco Javier. No se li ha requerit documentació. No ha 

d’aparéixer en la llista. 

MELIÀ PASCUAL, Rafael.  Es desestima l’al·legació quant a cursos per no ajustar-se 

a les bases, ja que en cap cas puntuen cursos de valencià o d’idiomes. 

Es desestima l’al·legació respecte a l’experiència dels altres candidats esmentats, ja 

que l’experiència en dita categoria és com a periodista en general. 

MERCADER TORTOSA, Miguel Ángel. Es desestima l’al·legació respecte a 

l’experiència en RTVV. No acredita que l’experiència en el període entre l’1-11-2007 i 

el 19-10-2009 s’haja realitzat en la mateixa categoria laboral a què aspira. 

Es desestima l’al·legació respecte de l’experiència en altres administracions públiques 

per no estar relacionada amb la vida laboral. 

S’estima parcialmente l’al·legació sobre l’experiència en l’àmbit privat: 17 mesos. 

Es desestima l’al·legació respecte dels cursos de formació, ja que no tenen relació 

amb el lloc de treball a què s’opta. 
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Es desestima l’al·legació respecte del títol de Màster en Comunicació Digital per no ser 

un títol acadèmic oficial. 

MIÑANA ALEMANY, Antolín. S’estima i es barema l’experiència acreditada en RTVV: 

191 mesos. 

Es desestima l’al·legació respecte als idiomes. El títol aportat no és un títol oficial que 

acredite idiomes. 

Es desestima l’al·legació respecte dels cursos de formació, ja que no tenen relació 

amb  el lloc  de treball a què s’opta. 

Es desestima l’al·legació, ja que els cursos aportats no estan homologats o reconeguts 

per las administraciones públiques, universitats i centres de formació de l’antigua 

RTVV. 

S’estima i es barema l’al·legació respecte dels cursos de formació realitzats en RTVV. 

S’estima parcialmente l’al·legació respecte als cursos i s’afegeix al barem un curs de 

més de 16 hores. Es desestima respecte a la resta, ja que no tenen relació amb el lloc 

de treball a què s’opta. 

MIRALLES GREGORI, Maria Consuelo: Es desestima l’al·legació d’haver superat el 

procés selectiu, ja que no queda acreditat amb la certificació de RTVV. Es desestima 

l’al·legació. El títol de “Máster en Comunicación i Periodismo” aportat no és un títol 

oficial i no té valor acadèmic. Només es computa en la categoria de periodista 

redactor.  

MONTEAGUDO RUIZ, Carmen Inés. S’estimen i es baremen les al·legacions. 

MORALES GARCÍA, José Luis. S’estimen i es baremen les al·legacions. 

MUÑAGORRI ESPÍN, Almudena. No se li ha requerit documentació. No ha 

d’aparéixer en la llista. 

NICOLAU VIVES, Magdalena. Es desestima. No va presentar la documentació als 

llocs indicats en la convocatòria de la borsa. 

ORTS CIVERA, Patricia. S’estimen les al·legacions i es barema.  

PÉREZ MUÑOZ, Francesc Miquel. S’estima parcialment l’experiència acreditada en 

l’àmbit privat: 18 mesos. 

PUIG GIL, Luis. S’estimen les al·legacions presentades referents als cursos de 

formació. 

Es desestima l’experiència en el sector privat per no estar acreditada. 

RIEGO FANDOS, Sofía. No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la 

llista. 
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SALOM LIZAMA, Rafael. Es desestima. La titulació és inferior al requisit. Es tracta 

d’una diplomatura. S’estima i es barema els cursos parcialment (16-8). Es desestima la 

titulació de valencià per ser requisit. 

SALVADOR QUILES, Carolina. No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer 

en la llista. 

SANTO JUAN, M. Jesús. No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la 

llista. 

SANZ QUIRANTES, Yolanda. Es desestima l'experiència en RTVV ja que no 

s'acredita que s'haja realitzat en la mateixa categoria laboral. Es desestima la resta 

d'experiència ja que no es reflecteix en la vida laboral. Es desestima l'al·legació 

respecte als idiomes per no acreditar-se mitjançant certificació vàlida. Es desestima 

l'al·legació respecte a altres titulacions ja que s'aporta un document sense validesa 

com en aquest s'indica. Es desestima l'al·legació respecte als cursos de formació per 

no estar relacionats amb la categoria a la qual s'opta. 

SEBASTIÁN BALAGUER, Amalia. Es desestima. L’experiència en RTVV no és en la 

mateixa categoria. 

S’estimen i es baremen les al·legacions referents a l’experiència en el sector privat. 

S’estima i es barema. Titulació d’àrab. 

Es desestima l’al·legació respecte a formació per no estar relacionats els cursos amb 

la categoria. 

SORIANO MARÍN, María Amparo. Es desestima l’experiència per no ser de la 

categoria a què es concursa. 

Es desestima l’experiència en empresa pública perquè no es correspon amb la 

categoria. 

Es desestima l’experiència en empresa privada per no aparéixer en la vida laboral. 

Es desestima per no ser de la mateixa categoria a què es concursa i no se 

l’autobarema. 

TÁRREGA GIL, María José. Es desestima l’al·legació respecte a l’experiència. No 

acredita funcions de periodista. 

Es desestima l’al·legació respecte a idiomes. La titulació d’idioma xinés, per no ser títol 

oficial homologat. 

Es desestima l’al·legació respecte als cursos. No estan relacionats amb la categoria o 

no arriben al límit d’hores (cursos de menys de 15 hores). 
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URREA AMAT, M. Amparo.  No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en 

la llista. 

VARÓ I GAVILÀ, Josep Manel. Es desestima l’al·legació. No acredita ni la titulació 

requerida ni el requisit de valencià. 

8. PERIODISTA ESPORTIU ENG 

ALBERT GUMBAU, David. S'estimen les al·legacions per acreditar el compliment dels 

requisits i es barema.  

AUCEJO PERIS, Silvia. S'estimen parcialment les al·legacions relatives a la 

baremació de formació: s’estimen els cursos que compleixen els requisits i es 

desestimen aquells que no compleixen la base 3.1.6.2n, o no s'acredita en la forma 

establida en la base 4.7. 

BARNUEVO RUIZ, Nieves. Es desestimen les al·legacions. No es presenta la 

sol·licitud ni el full d’autobaremació en el termini establit per la base 5.1. (Es presenta 

la sol·licitud el 18/09 i el termini finalitzà el 14/09.) 

BELTRAN VERA, M. José. S'estimen les al·legacions respecte a la valoració del 

temps de serveis prestats en entitats privades del sector audiovisual. S'estimen 

parcialment les al·legacions relatives a la baremació de formació: s’estimen els cursos 

que compleixen els requisits i es desestimen aquells que no compleixen la base 

3.1.6.2n, o no s'acredita en la forma establida en la base 4.7. 

BORJA VILLALBA, Samuel. Es desestimen les al·legacions per no ajustar-se la 

documentació aportada a la base 4.7 i/o no tractar-se de cursos el contingut dels quals 

estiga relacionat directament amb l’actualització dels coneixements a desenvolupar en 

el lloc de treball. 

BUDIEL LÓPEZ, Verònica. S'estimen les al·legacions per acreditar el compliment dels 

requisits i es barema.  

CAMPOS MICÓ, Abel. S'estimen les al·legacions respecte a la valoració del temps de 

serveis prestats en entitats privades del sector audiovisual. Es desestimen les 

al·legacions relatives a la baremació de formació: els cursos no compleixen els 

requisits de la base 3.1.6.2n o no s'acrediten en la forma establida en la base 4.7. Les 

al·legacions respecte al temps de serveis prestats en altres administracions públiques 

no s’estimen: els serveis prestats en diferents entitats durant el mateix període 

temporal no es poden computar doblement i ja van ser valorats. 

DEMPERE MARCO, Rubén. Es desestimen les al·legacions. No acredita experiència 

específica en l'ús de càmeres ENG durant almenys dos anys. 
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FERNÁNDEZ RIOS, Roberto: No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en 

la llista. lista 

FERRER TOMÁS, Rodolf. S'estimen les al·legacions per acreditar el compliment dels 

requisits i es barema.  

FURNIELES SAN EPIFANIO, M. Soledad. S'estimen les al·legacions per acreditar el 

compliment dels requisits i es barema. 

GALINDO AUSINA, Antonio Vicente. S'estima l'experiència en l'ús de càmeres ENG, 

però queda exclòs perquè no posseeix la titulació universitària requerida. 

LOZANO MATÍAS, Rafael. Es desestimen les al·legacions. No acredita experiència 

específica en l'ús de càmeres ENG durant almenys dos anys. 

MONEDERO MONEDERO, Carlos. La persona no es troba inclosa a la seu de 

Burjassot dins de l'interval de puntuació assenyalat per a presentar la documentació 

acreditativa dels mèrits i requisits per a aquesta categoria, a la qual es refereix la 

resolució de 20 de desembre a la seu de Burjassot. 

MORENO GARCIA, Jesús. S'estimen en part les al·legacions respecte a l'apartat de 

formació. No es valoren com a experiència els cursos impartits com a docent per 

l'interessat per no considerar-se el contingut relacionat amb la categoria a la qual 

concorre. 

NAVARRO NOGUERA, Núria. No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer 

en la llista. 

 PEREZ LOPEZ, Juan Carlos. No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer 

en la llista. 

 RIEGO FANDOS, Sofía. No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la 

llista. 

PLAZA SILVESTRE, Caridad Pilar. Es desestimen les al·legacions. El requisit de 

valencià s’ha obtingut fora de termini, segon la base 2.2, ja que el certificat de valencià 

C2 aportat s'ha expedit posteriorment termini previst en la convocatòria. 

RUBERT MORENO, Francesc Xavier. Es desestimen les al·legacions. No acredita 

experiència específica en l'ús de càmeres ENG durant almenys dos anys.  

SALVADOR QUILES, Carolina. S'estimen les al·legacions per acreditar el compliment 

dels requisits i es barema.  
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SÁNCHEZ MARTINEZ, José Vicente. La persona no es troba inclosa a la seu de 

Burjassot dins de l'interval de puntuació assenyalat per a presentar la documentació 

acreditativa dels mèrits i requisits per a aquesta categoria, a la qual es refereix la 

resolució de 20 de desembre a la seu de Burjassot. 

VACACELA CÓRDOVA, Julio Alvin. Es desestimen les al·legacions. No aporta la 

documentació dins el termini i en el lloc indicat en el resolc tercer de la resolució de 

data 20 octubre del 2017, tal com preveu la base 9.2.1 de la convocatòria. En la 

Societat Anònima no consta cap documentació de la interessada. 

VILLALBA RODRÍGUEZ, Carlos. En la llista publicada en el web apareix com a 

EXCLÒS per no aportar documentació, quan, en realitat, no li l’havien demanada a 

Burjassot, sinó a ALACANT.  

9. PRODUCTOR/A D’INFORMATIUS I PROGRAMES 

ARTANA BODA, Mónica. Es desestima per no acreditar nivell C1 d’anglés. 

CASTAÑEDA SÁNCHEZ, M. Isabel. S’estima I es barema. 

ESPESO SALAMANCA, Ignacio. Queda exclòs per no acreditar nivell C1 d’anglés: el 

títol aportat és preparatori de la prova CAE, però no la certificació del nivell. Per error, 

en la llista provisional se’’l va excloure per no acreditar el nivell C1 de valencià, que sí 

que acredita. 

FERNÁNDEZ RÍOS, Roberto. Es desestima. No hi està inclòs interval de puntuació, 

per la qual cosa no se li sol·licita documentació. 

PÉREZ MARÍN, Yolanda. Es desestima l’al·legació d’altres titulacions. El màster va 

ser valorat. Es desestima la discapacitat  per acreditar-la fora de termini. Es desestima 

l’al·legació d’experiència en el sector privat per no ser de la categoria a què opta. Es 

desestima l’experiència en RTVV per no ser de la categoria a què s’opta. 

PLAZA SILVESTRE, Caridad Pilar. S’estima I es barema. 

RIEGO FANDOS, Sofía. Es desestima perquè no se li ha requerit documentació. 

11. PRODUCTOR/A EXECUTIU/IVA D’EMISSIONS  

BUDIEL LÓPEZ, Verónica. Es desestima: la superació del procés selectiu, altres 

titulacions acadèmiques no relacionades amb aquesta categoria, el temps treballat en 

la RTVV per ser pràctiques, la resta de contractes privats per no tindre relació amb 

aquesta categoria i la resta d'idiomes, excepte l’A2 d'italià, que s'estima. 

FERNÁNDEZ RÍOS, Roberto. No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en 

la llista. 
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GRAU GIMÉNEZ, Josep. S’estima parcialment l’al·legació dels idiomes. S’estima 

respecte a l’anglés i es desestima respecte al francés, ja que només acredita el C1. Es 

desestima l’al·legació dels cursos, ja que només computen els cursos que s’ajusten a 

les bases.  

RIVAS POZO, Antonia. Es desestima perquè l'equivalència del lloc de productor/a 

executiu/va d'emissions amb l'anterior empresa és de productor, i no de cap d'àrea ni 

de cap d'unitat d'emissions. 

SANZ AMORÓS, María del Mar. Es desestimen els cursos de formació per no tindre 

relació amb aquesta categoria i el B2 d'anglés. S'estima el B1 d'anglés, un curs de 

formació de 250 hores i l'experiència laboral privada. 

SANZ QUIRANTES, Yolanda. Es modifica la puntuació en altres titulacions per llevar 

el certificat de capacitació d'enseyament de valencià, inclòs per errada de transcripció. 

S'estima el B1 de francés. 

VIOLETA FONT, María Teresa. Es desestima l’experiència professional en RTVV i en 

l'administració pública perquè no correspon amb la categoria a què s'opta. S'estima 

parcialment els cursos de formació. 

12. PRODUCTOR/A EXECUTIU/IVA DE FICCIÓ 

BUDIEL LÓPEZ, Verónica. Es desestima: la superació del procés selectiu, altres 

titulacions acadèmiques no relacionades amb aquesta categoria, el temps treballat en 

RTVV per ser pràctiques, la resta de contractes privats per no tindre relació amb 

aquesta categoria i la resta d'idiomes, excepte l’A2 d'italià, que s'estima. 

FERNÁNDEZ RÍOS, Roberto. Es desestima documentació no requerida. 

FERRER TOMÁS, Rodolfo. Es desestima documentació no requerida. 

GRAU GIMÉNEZ, Josep. S’estima parcialment l’al·legació dels idiomes. S’estima 

respecte a l’anglés i es desestima respecte al francés, ja que només acredita el C1. Es 

desestima l’al·legació dels cursos, ja que només computen els cursos que s’ajusten a 

les bases.  

MARÍN PÉREZ, Benjamín. S'estima el màster com a curs. 

SANZ AMORÓS, María del Mar. Es desestima els cursos de formació per no tindre 

relació amb aquesta categoria i el B2 d'anglés. S'estima el B1 i l'experiència laboral 

privada. 

SANZ QUIRANTES, Yolanda. Es desestima la certificació de capacitació de valencià. 
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14. ANALISTA DE MITJANS SOCIALS 

CASTAÑEDA SÁNCHEZ, María Isabel. S'estima i es barema titulació addicional i 

mèrits addicionals.  

FERNÁNDEZ RÍOS, Roberto. Es desestima. Documentació no requerida. 

FERRANDO MOMPÓ, Encarnación. Es desestima l'experiència professional perquè 

no presenta els contractes de treball. Ara presenta certificats d'empresa extemporanis. 

S'estima el curs de 500 hores de màster i se li lleva de la formació addicional. 

SOTILLOS RODRÍGUEZ, María del Rocío. Es desestima per no acreditar el C1 

d'anglés. A més, en l'autobaremació no indica cap formació en idiomes. 

15. AJUDANT DE PRODUCCIÓ 

ALBERT GUMBAU, David. No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la 

llista. 

ANDRÉS GARCÍA, Elena. S'estimen les al·legacions repecte de l'apartat 

d'experiència en l'antiga RTVV. 

ARTANA BODÍ, Mónica. No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la 

llista.  

BUDIEL LOPEZ, Verónica. Es desestimen les al·legacions respecte al compliment del 

requisit de titulació: el títol de batxiller requereix cinc anys d'experiència en l'exercici de 

les funcions assignades i no la posseeix. 

CERVERA BUIGUES, Paula Buenaventura. S'estimen les al·legacions. S'admet la 

titulació acadèmica oficial presentada i es barema.  

DOMÉNECH GINESTAR, Josefa. Es desestimen les al·legacions respecte al 

compliment del requisit de titulació: el títol de batxiller requereix cinc anys 

d'experiència en l'exercici de les funcions assignades i no la posseeix. 

FERRER TOMÁS, Rodolfo. S'estimen les al·legacions per quedar acreditada la 

presentació en temps i forma de la sol·licitud. S'exclou per no complir el requisit de 

titulació: títol d'FP en Imatge i So o títol de batxiller, més almenys cinc anys 

d'experiència com a ajudant de producció o equivalent. 

FURNIELES SAN EPIFANIO, M. Soledad. Es desestimen les al·legacions. No 

acredita la titulació específica o genèrica requerida en la convocatòria. (Presenta 

Llicenciatura.) 
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GIMÉNEZ COLOMER, Emilio. S'estimen les al·legacions. S'admet la titulació 

acadèmica oficial presentada i es barema.  

GÓMEZ MARCH, Guillermo. No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en 

la llista. 

GRAS BROTONS, Elia María. Es desestimen les al·legacions. No acredita 

experiència específica d'ajudant de producció durant almenys cinc anys.  

GRAU DUATO, Javier. Es desestimen les al·legacions. S'exclou per no complir el 

requisit de titulació: el títol d'FP en Imatge i So o títol de batxiller, més almenys cinc 

anys d'experiència com a ajudant de producció o equivalent. 

LOZANO MATÍAS, Rafael. S'estimen les al·legacions pel que fa a l'apartat d'altres 

titulacions. S'admet la possessió d'una altra titulació acadèmica oficial d’igual o major 

nivell a l’exigit. Per error es va comptabilitzar el nivell C2 de valencià quan sols aporta 

coneixements en el nivell C1, amb la qual cosa es procedeix a esmenar-ho.  

PÉREZ LIZONDO, Carlos. S'estimen les al·legacions. S'admet la titulació acadèmica 

oficial presentada i es barema.  

RIEGO FANDOS, Sofía. No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la 

llista. 

SANTAFÉ MARCILLA, Susana. Es desestimen les al·legacions. No es presenta la 

sol·licitud i el full d’autobaremació en el termini establit per la base 5.1. (Es presenta la 

sol·licitud el 23/10 i el termini finalitzà el 14/09.) 

SANTAMARÍA ANDREU, M. Francisca. Es desestimen les al·legacions respecte al 

compliment del requisit de titulació: el títol de batxiller requereix cinc anys 

d'experiència en l'exercici de les funcions assignades i no la posseeix. 

SANZ AMORÓS, M. del Mar. S'estimen les al·legacions. S'admet la titulació 

acadèmica oficial presentada i es barema.  

URREA NÚÑEZ, Amelia. Es desestimen les al·legacions respecte al compliment del 

requisit de titulació: el títol de batxiller requereix cinc anys d'experiència en l'exercici de 

les funcions assignades i no la posseeix. 

VALCÁRCER BOTELLA, Ana. Es desestimen les al·legacions respecte al compliment 

del requisit de titulació: el títol de batxiller requereix cinc anys d'experiència en 

l'exercici de les funcions assignades i no la posseeix. 
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VIOLETA FONT, M. Teresa. Es desestimen les al·legacions respecte al compliment 

del requisit de titulació: el títol de batxiller requereix cinc anys d'experiència en 

l'exercici de les funcions assignades i no la posseeix. 

17. ASSESSOR/A LINGÜISTA 
 

BERENGUER CARBONELL, Alexandre-Valentí. S'estima l'al·legació i es barema 

tota la documentació. 

GARCÉS DÍAZ MUNIO, Gonzalo Vicente. Es desestima la puntuació que reclama 

dels cursos de formació perquè no estan relacionats amb aquesta categoria. S’estima 

l’experiència professional privada. 

MAYOR SIGNES, MARINA. Es desestima la puntuació que reclama dels cursos de 

formació perquè no estan relacionats amb aquesta categoria. S’estima l’experiència 

laboral en la privada i en la pública. 

MOLÉS ABAD, JOSEP FRANCESC. Es desestima la reclamació dels postgraus 

perquè no són vàlids. S'estima l'experiència professional pública i el C2 d'anglés.  

ROMEU BLASCO, TERESA. Es desestima per no tindre la titulació requerida per a 

aquesta categoria. 

SANCHIS MARCO, MARIA. Es desestima per estar fora de termini. 

TOLOS CUARTIELLA, ESTER. S'estima l’experiència laboral en el sector privat. 

XERCAVINS GARCIA, VÍCTOR. S'estima la superació del procés selectiu. 

18. GRAFISTA 

ALBA VILA, Cecilia María. Es desestima l'al·legació: no acredita la titulació exigida en 

la RLT. 

BENAVENT ALBEROLA, Rafael. S’estimen les al·legacions i es barema. 

IBÁÑEZ TELLO, Santiago. Es desestimen les al·legacions. No va presentar la 

sol·licitud i el full d’autobaremació a la seu de la Societat o mitjançant correu certificat 

dins del termini establit (base 5a, apartat 1 i 2). No els va presentar amb certificat de 

firma digital. 

ITURRIOZ DE AULESTIA MORAGUES, César. Es desestimen les al·legacions. El 

requisit de valencià s’ha obtingut fora de termini segons la base 2.2. 
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MARTÍNEZ CHILET, Rafael. Es desestimen les al·legacions. No aporta la 

documentació dins el termini i al lloc indicat en el resolc tercer de la resolució de data 

20 octubre de 2017, tal com preveu la base 9.2.1 de la convocatòria. En la Societat 

Anònima no consta cap documentació de la interessada.  

MORA GARCÍA, Juan Arturo. Es desestimen les al·legacions. No va presentar la 

sol·licitud i el full d’autobaremació a la seu de la Societat o mitjançant correu certificat 

dins del termini (base 5a, apartat 1). No els va presentar amb certificat de firma digital. 

PÉREZ APARICIO, M. Amparo.  Es desestimen les al·legacions respecte a la 

baremació de l’experiència per no acreditar-la en la forma assenyalada en la base 4.2 

dins del termini establit en la base 9.2 la convocatòria. Es desestima l’al·legació 

respecte a la incorrecta baremació dels serveis prestats en el grup de l’antiga RTVV. 

Base 3.1.3 (0,01 per 9 = 0,09). 

TARAZONA SANZ, Ana. S’estimen les al·legacions i es barema. 

20. AJUDANT/A DE REALITZACIÓ 

ABUJA VILLORIA, Francisco Javier. Es desestima l’experiència professional per no 

quedar degudament justificada. 

AGULLEIRO GUMBAU, Rafael Pascual. S’estima l’experiència laboral. S’estima els 

cursos. 

ALBERT GUMBAU, Albert. S’estima l’experiència laboral. 

BAQUERO VILLAVERDE, José Luis. S’estima l’experiència laboral. S’estima l’A2 

d’anglés. S’estimen altres titulacions. Es desestima la titulació d’idioma gallec per ser 

un certificat d’un IES que no és centre oficial d’idiomes. 

BUDIEL LÓPEZ, Verónica. S’estima i es barema. 

CERDÀ BAÑÓN, Francisco Joaquín. S’estima i es barema. 

DEL RÍO SOTELO, Natalia. S’estima i es barema. 

DONAT BONAFÉ, Óscar. S’estima altres titulacions. Es desestima els cursos per no 

constar en els certificats la durada. 

DURÀ SANZ, Juan. S’estimen els cursos. 

ESPINOSA PELEGRÍN, Elisa. S’estima l’experiència laboral. 
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FERNÁNDEZ RÍOS, Roberto. S’estima l’experiència laboral. 

FERNÁNDEZ SUÁREZ, Alberto S’estima i es barema. 

GALERA NAVALÓN, Juan Carlos. S’estima l’experiència laboral. S’estima els 

cursos. 

GINER LLOPIS, Salvador Rafael. S’estima l’experiència laboral en RTVV. S’estimen 

els cursos. Es desestima l’experiència en l’administració pública per ser pràctiques, 

docència o correspondre a una categoria distinta. Es desestima el temps treballat en la 

universitat per no correspondre’s amb la categoria i no quedar degudament justificat. 

LOZANO MATÍAS, Rafael. S’estima les altres titulacions. S’estimen els cursos. 

LLÀCER FOLGADO, José. Es desestima i continua exclòs per no tindre data de 

registre en termini, ja que la finalització era amb data 15-9-2017. 

MARTÍNEZ MARTÍ, Víctor Manuel. S’estima els cursos. S’estima l’experiència 

laboral. 

MATA GÓMEZ, José Luis. S’estima l’experiència laboral. S’estimen els cursos. 

MAYO BASTIDA, Agustín. S’estima l’experiència laboral. 

MONDRÍA ARTERO, María José. S’estima el procés selectiu. 

MORENO GARCÍA, Jesús. S’estimen els cursos. Es desestima parcialment els cursos 

que ha impartit com a docent. Es desestima l’experiència professional en la privada. 

PASTOR JAÉN, José. S’estima l’experiència laboral. 

PORTALES NAVARRO, Esperanza. Es desestima l’experiència laboral per no 

pertànyer a la categoria a què s’opta. Es desestima la superació del procés selectiu 

per la mateixa raó. 

PUIG MARÍ, Alicia. S’estima l’experiència laboral. Es desestima l’equivalència de 

directora i directora/realitzadora. 

SANDOVAL PÉREZ, Alberto. S’estimen els cursos. 

VALERO BARRACHINA, Maximiano. S’inclou i es barema. 
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23. OPERADOR/A  ELECTRÒNIC/A 

CUMPLIDO MUÑOZ, Ovidio. Es desestima. No se li requereix documentació per no 

estar en l’interval de puntuació.  

JAÉN CABALLERO, Jaime José. S’estima l’al·legació de l’experiència i es desestima 

l’al·legació dels cursos per no acreditar en el certificat les hores de duració. 

LEAL INGLADA, Juan. Es desestima l’al·legació de l’experiencia per no acreditar-la 

en la categoria a què opta i no aportar contractes d’empreses privades. 

LLORENS ROIG, Santiago. Es desestima l’al·legació de l’experiència en RTVV 

d’ajudant tècnic per no correspondre’s a la  categoria a què opta. Es desestima 

l’al·legació de l’experiència en el sector privat per no complir els requisits de la 

convocatòria. 

RUBIO BENAVENT, Vicente. S’estima l’al·legació de discapacitat. Es desestima 

l’al·legació dels cursos per no acreditar en el certificat les hores de duració. 

24. REGIDOR/A 

ALBERT GUMBAU, David: Es desestima. No està inclòs l’interval de puntuació, per la 

qual cosa no se li sol·licita documentació. 

CERDA BAÑÓN, Francisco Joaquín: S’estima i es barema. 

DEL RÍO SOTELO, Natalia: Es desestima. No està inclòs l’interval de puntuació, per 

la qual cosa no se li sol·licita documentació. 

DONAT I BONAFÉ, Òscar: Es desestima l’al·legació de superació del procés selectiu 

per no ser de la categoria a la qual opta, encara que siga equivalent, però només a 

efectes d’experiència. Es desestima l’al·legació de la titulació acadèmica per no 

acreditar el pagament de les taxes del títol al·legat. Es desestima l’al·legació dels 

cursos perquè no s’ajusten a la convocatòria. 

ESPINOSA PELEGRÍ, Mª Luisa: S’estima parcialment l’al·legació del còmput del 

període en excedència per cura de fills a efectes d’antiguitat. Es desestima la mateixa 

al·legació en l’apartat d’experiència. 

FERNANDEZ RIOS, Roberto: Es desestima. No està inclòs l’interval de puntuació, 

per la qual cosa no se li sol·licita documentació. 

LOZANO MATÍAS, Rafael: Es desestima l’al·legació de valoració cde la prova d’accés 

a majors de 25 anys com a titulació addicional. 

MONDRIA ARTERO, Mª José: Es desestima l’al·legació de superació del procés 

selectiu per no ser categoria a la qual opta, encara que siga equivalent, però només a 

efectes d’experiència. 
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NAVARRO LLOPIS, Ignacio: Es desestima. No està inclòs l’interval de puntuació, per 

la qual cosa no se li sol·licita documentació. 

PUIG MARÍ, Alicia. Es desestima. No està inclòs l’interval de puntuació, per la qual 

cosa no se li sol·licita documentació. 

SILLA NAVARRO, Enrique. S’estima parcialment l’al·legació d’experiència en RTVV i 

en el sector privat.  

VALERO BORRACHINA, Maximiano. Es desestima l’al·legació de la titulació per 

haver sigut ja valorada.  

25. OPERADOR/A DE SISTEMES 

ANTÓN ANTÓN, Manuel. Es desestima per no aportar contracte de pràctica per tal de 

verificar la categoria. 

BLEDA PÉREZ, Juan Antonio. Es desestima. Havia de presentar la documentació de 

la borsa d’Alacant per estar en l’intervalo. 

GOSALBEZ LARIOS, José Ramón. S’estima i es barema. 

LLORENS ROIG, Santiago. S’estima haver superat la prova selectiva de categoria. 

Es desestima l’experiència en RTVV. Es desestima l’experiència en el sector privat. 

MARTÍNEZ CHILET, Rafael. Es desestima. No presenta la documentació en els llocs 

indicats en la resolució de 20/10/2017. 

PEIRO SENDRA, Pau. S’estima l’al·legació. No se li ha requerit la presentació de 

documentació. No ha de figurar com a exclòs en la borsa de Burjassot. 

PÉREZ LÓPEZ, Juan Carlos. Es desestima. Cursos ben baremats. 

SILLA NAVARRO, Enrique. Es desestima. Experiència no acreditada en la categoria 

a la qual opta. El contracte del sector privat no correspon amb la categoria a la qual es 

presenta. 

26. OPERADOR/A D’EQUIPS 

AZORIN AZPEITIA, Sofía. Es desestima. Documentació no requerida. 

BADULES MUÑOZ, Pilar. Es desestima. Documentació no requerida. 

BEA GILABERT, Jorge. Es desestima. Documentació no requerida. 

BLEDA PÉREZ, Juan Antonio. Es desestima. Documentació no requerida. 
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ESPINOSA PELEGRIN, María Elisa. S'estimen el 31 mesos d'excedència per cura de 

fills en l'experiència professional en RTVV. 

FERNÁNDEZ RIOS, Roberto. Es desestima. Documentació no requerida. 

FONT SANCHIS, Juan Ignacio. S'estima el C1 de valencià, el B2 d'anglés i A2 

d’alemany, i 1 titulació en l'apartat d'altres titulacions i cursos de formació.  

GARCIA GARCIA, José Luís. Es desestima l'experiència laboral en l'antiga RTVV i en 

l'apartat d'altres titulacions perquè el que acredita és un curs. S'estimen parcialment 

els 56 mesos en el sector privat.  

GONZÁLEZ CARBONELL, Alfredo Ángel. S'estima i es barema. 

GUILLEM HERVÀS, Vicente Salvador. Es desestima. Documentació no requerida. 

LOZANO MATÍAS, Rafael. Es desestima la titulació addicional perquè és una prova 

d'accés per a majors de 25 anys. S'estima 1 curs de formació, la resta no perquè no 

estan homologats, no tenen relació amb la categoria o no hi posa les hores de duració. 

MATA GOMEZ, José Luís. Es desestimen els cursos de formació perquè no tenen 

relació amb la categoria. Es destima el procés selectiu perquè no consta en la 

certificació d’RTVV. 

MONTÓN HUESO, Óscar Mariano. Es desestima la reclamació de l'experiència 

laboral perquè no aporta contractes. S'estimen els cursos de formació. 

MUÑOZ ALCARAZ, Josep Lluís. S'estimen els cursos de formació. 

MUÑOZ SELVA, María Leonor. Es modifica la puntuació dels cursos per error de 

transcripció. S'estima l'experiència laboral en RTVV i en la categoria. 

PLAZA BUSTOS, María del Mar. Es desestima l'experiència laboral de RTVV perquè 

és d’una categoria diferent, i altres titulacions perquè no és titulació acadèmica oficial. 

RAMON PRATDESABA, Leonardo Vicente. S'estima i es barema. 

REBOLLAR TORRES, Antonio. Es desestima. Documentació no requerida. 

REINA MOLINA, María Eugenia. Es desestima l'experiència en el sector privat perquè 

no l’havia presentada inicialment, i en altres titulacions perquè era el requisit d'entrada 

a la categoria. S'estimen els cursos de formació. 

RIVAS POZO, Antonia. Es desestima perquè s'ha respectat la seua autobaremació. 
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SANCHEZ SALA, María Dolores. Se desestima el C1 de valencià perquè no presenta 

títol homologat. S'estimen els cursos de formació. 

SABATER ALEPUZ, Teresa. Es desestima. Documentació no requerida. 

SANDOVAL PÉREZ, Alberto. S'estimen els cursos de formació. 

SILLA NAVARRO, Enrique. Es desestima l'experiència laboral en el sector privat 

perquè no està justificada. S'estima parcialment l'experiència laboral en RTVV en la 

categoria. 

TORRIJOS SUERO, Rafael. Es desestima perquè s'ha descomptat el temps treballat 

en una categoria diferent. 

28. ENGINYER/A DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LES 
COMUNICACIONS 

ANTÓN ANTÓN, Manuel. Es desestimen les al·legacions. No es computa 
l’experiència en les categories d’operador d’equip i tècnic elèctric per no ser categories 
equivalents a la nova categoria d’acord amb la taula d’equivalències publicada (base 
3.1.1). 

BENÍTEZ SOLAZ, Marta. Es desestimen les al·legacions. No aporta la documentació 
dins del termini i en el lloc indicat en el punt tercer de la resolució amb data 20 octubre 
de 2017, tal com preveu la base 9.2.1 de la convocatòria. En la Societat Anònima no 
consta cap documentació de la interessada. 

30. IL·LUMINADOR/A 

BEA GILABERT, Jorge: Es desestima. No està inclòs l’interval de puntuació, per la 

qual cosa no se li sol·licita documentació. 

DOMEQUE EMO, Guillermo: Es desestima l’al·legació d’experiència por no aportar 

un contracte en pràctiques. Es desestima l’al·legació del valencià por aportar el 

certificat fora de termini. Es desestima l’al·legació d’altres titulacions per no ser 

titulacions oficials. 

GIL SALOM, Santiago: Es desestima l’al·legació d’experiència en RTVV per no 

presentar un contracte en pràctiques. 

GRECH GARCÍA DEL MORAL, Ignacio: Es desestima. No està inclòs l’interval de 

puntuació, per la qual cosa no se li sol·licita documentació. 

GUILLEM HERVÁS, Vicente Salvador: Es desestima l’al·legació per no presentar 

documentació. 
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MARTÍNEZ CHILET, Rafael: Es desestima. No presenta la documentació en els llocs 

indicats en la resolució de 20/10/2017. 

MORA PICAZO, Domingo: Es desestima l’al·legació de valencià per no incloure’l en 

l’autobaremació. 

QUINTANILLA SANCHIS, Francisco Javier: S’estima l’al·legació. Es barema. 

31. TÈCNIC/A DE POSTPRODUCCIÓ 

ALBA VILA, Cecilia María. Es desestima l'al·legació: no acredita la titulació exigida en 

la RLT. 

DE LA FUENTE CRESPO, Mª del Pilar. S’estima i es barema. 

LOZANO MATÍAS, Rafael. Es desestima. L’experiència no correspon amb la 

categoria a la qual opta. Es desestima l’al·legació d’experiència en RTVV perquè no 

correspon amb la categoria a la qual opta. 

PUCHADES LATORRE, Javier Pedro. Es desestima l’al·legació d’experiència en 

RTVV i en el sector privat per no correspondre amb la categoria a la qual opta. Es 

desestima l’al·legació de titulació per ser de nivell inferior a la titulació exigida. Es 

desestima l’al·legació de formació addicional per no acreditar titulacions universitàries 

oficial o pròpia. 

32. TÈCNIC/A ELECTRÒNIC/A I IMATGE I SO 

BALAGUÉ ORTIZ, José Ramón. Es desestimen les al·legacions. No es computa 

l’experiència en la categoria d’operador de so per no ser categoria equivalent a la nova 

categoria d’acord amb la taula d’equivalències publicada (base 3.1.1). 

CAMPAYO CRESPO, Carlos. S’estimen les al·legacions i es barema. (Va acreditar 

dins del termini la possessió del B2 d'anglés). 

SANDOVAL PÉREZ, Alberto. Es desestimen les al·legacions. No posseeix la titulació 

demanada d’enginyer tècnic o grau universitari (titulació de tècnic superior equivalent a 

FP II).  

33. ENGINYER/A EN TELECOMUNICACIONS 

PALOMAR ABAD, Alberto. S'estima l'al·legació. Acredita l’experiència en categoria 

equivalent. (acredita successió d’empreses sense ruptura contractual). 

34. ASSESSOR/A MUSICAL 

DE LA FUENTE CRESPO, María del Pilar. S’estima i es barema. 
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35. DOCUMENTALISTA 

ALBA VILA, Cecilia María. Es desestima l'al·legació: no acredita la titulació exigida en 

la RLT. 

 

 

 

 

 

 


