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ANNEX 

LLISTA DE PERSONES QUE HAN PRESENTAT AL·LEGACIONS I CAUSA 

D’ESTIMACIÓ I DESESTIMACIÓ 

SEU: ALACANT 

2. PERIODISTA-REDACTOR/A 

Canovas Galvañ, Ramón Enrique 

Es desestima l’al·legació referent a l’experiència en RTVV, ja que del total d’experiència en 

RTVV s’han descomptat  60 mesos (5 anys) per no tindre el requisit de titulació exigit en el 

lloc.  

Es desestima l’al·legació referent a l’experiència en TeleElx ja que no acredita que les 

funcions realitzades foren de periodista. 

Lillo Herranz, María Francisca 

Es desestima l’al·legació referent al coneixement de valencià perquè sols acredita el C1, 

que és requisit del lloc.   

Es desestima l’al·legació referent a la titulació acadèmica per no ser una titulació oficial 

vàlida.  

Pérez Pérez, Josep Alfons 

Es desestima per no haver acreditat 5 anys d’experiència com a periodista per a suplir la 

falta del requisit de titulació.  

Ponce Alcaraz, Beatriz 

S’estima parcialment l’al·legació i es computen 11 mesos addicionals en l’apartat 

d’experiència professional RTVV acreditats mitjançant sentència.  

Es desestima la resta d’al·legacions per no haver acreditat exercir funcions de periodista.  
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Violeta Font, María Teresa 

S’estima parcialment l’al·legació de l’experiència i es barema. 

S’estima parcialment les al·legacions dels cursos de formació: 16-2 

Pedros Cotino, María Salud. No se’ls ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la 

llista. 

Budiel López, Verónica 

Es desestima l’al·legació de l’experiència per no haver-se acreditat d’acord amb les bases 

en la categoria corresponent.  

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

per RTVV tal com estableixen les bases 

Es desestima l’al·legació referent 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 el que ha sol·licitat. 

Es desestima l’al·legació dels idiomes. Sols se li ha computat l’idioma que acredita d’acord 

amb les bases.  

Domenech Sala, Ana Pilar. Es desestima l‘al·legació dels idiomes. Sols se li ha computat 

l’idioma que acredita d’acord amb les bases.  

De la Fuente Crespo, Maria del Pilar. S’estima parcialment l’al·legació de l’experiència en 

RTVV per execució de sentència i se li afegeixen 12 mesos en eixe apartat.  

Salom Lizama, Rafael 

Es desestima l’al·legació referent al curs de formació per haver-se realitzat una vegada 

tancat el termini de presentació de sol·licituds.   

Es desestima l’al·legació del valencià, és requisit del lloc de treball i no es computa com a 

mèrit.  

Es desestima l’al·legació d’altres titulacions per no tractar-se del títol oficial.  
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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 referent als idiomes per no acreditar-se mitjançant certificació 

vàlida.   

Es desestima l’al·legació referent a altres titulacions ja que s’hi aporta un document sense 

validesa com en aquest s’indica.   

Es desestima l’al·legació referent als cursos de formació per no estar relacionats amb la 

categoria a la qual s’opta.  

Soriano Marin, Amparo 

Es desestima l’al·legació referent a l’experiència en RTVV. No acredita funcions de 

periodista. 

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

haver-lo superat.  

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

Navarro Gonzalez, Carolina 

Es desestima l’al·legació referent a l’experiència en RTVV. No acredita funcions de 

periodista. 

Es desestima l’al·legació referent a l’experiència en altres Administracions Públiques i/o 

empreses privades. No acredita funcions de periodista. 

Es desestimen les al·legacions referents al temps de servicis prestats en RTVV. El còmput 

és correcte.  

Adam Mateu, Carolina 

S’estima parcialment l’al·legació de l’experiència professional en RTVV per contracte 

pràctiques com a redactora. S’afegeixen 34 mesos en aquest apartat. 
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S‘estima parcialment l’al·legació de l’experiència professional en RTVV por execució de 

sentència i s’afegeixen 12 mesos en aquest apartat.  

Català Angresola, Montserrat  

Es desestima l’al·legació referent a l’experiència en RTVV. No acredita funcions de 

periodista. 

Es  desestima  l’al·legació referent a l’experiència en altres Administracions Públiques i/o 

empreses privades. No acredita funcions de periodista. 

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

S’estima parcialment l’al·legació referent a la formació. Amb això arriba al màxim de 

puntuació en cursos de formació.  

Puchades i Vicent, Josep 

Es desestima l’al·legació referent a l’experiència en RTVV. No acredita funcions de 

periodista. 

S’estima l’al·legació de titulació addicional. Se li afegeixen  1,5 punts 

 

3. REDACTOR/A AUDIOVISUAL ENG 

Sarrión 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 d’octubre del 2017, tal com preveu la 

base 9.2.1 de la convocatòria. En la Societat no consta cap documentació de la 

interessada. 

Lluch Giménez, Shaila  

Es desestimen les al·legacions referents a l'experiència a l'antiga RTVV perquè no hi havia 

categories equivalents a la nova, d’acord amb la taula d’equivalències publicada (base 

3.1.1).  
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S'estimen parcialment les al·legacions de formació. 

Lozano Matías, Rafael  

Es desestimen les al·legacions. No acredita experiència específica en l'ús de càmeres ENG 

durant almenys 2 anys. 

Budiel López, Verònica  

Es desestimen les al·legacions respecte a l'experiència a l'antiga RTVV perquè no hi havia 

categories equivalents a la nova, d’acord amb la taula d’equivalències publicada (base 

3.1.1). 

Es desestimen les al·legacions respecte a la superació de procés selectiu segons la base 

3.1.2. 

Pel que fa a la baremació de valencià ja va ser corregida. 

Es desestimen les al·legacions respecte a idiomes estrangers de B2 anglés, francés i danés 

per no ser títols oficials. 

 

7. PERIODISTA ESPORTIU/A 

Pérez Pérez, Josep Alfons  

Es desestima per no haver acreditat 5 anys d’experiència com a periodista per a suplir la 

falta del requisit de titulació.  

Cánovas Galvañ, Ramón Enrique 

Es desestima l’al·legació referent a l’experiència en RTVV, ja que del total d’experiència en 

RTVV s’han descomptat  60 mesos (5 anys) per no tindre el requisit de titulació exigit en el 

lloc.   

Es desestima l’al·legació referent a l’experiència en TeleElx ja que no acredita que les 

funcions realitzades foren de periodista. 
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Romeu Blasco, Teresa  

S’estima i es barema. 

Doménech Sala, Ana Pilar  

Es desestima l’al·legació referent a l’idioma per no acreditar-se mitjançant certificació 

vàlida.  

Sanz Quirantes, Yolanda 

Es desestima. No s’acredita que l’experiència s’haja realitzat en la mateixa categoria 

laboral.  

Es desestima. No es reflecteix l’experiència en la vida laboral. 

Es desestima. No es reflecteix l’experiència en la vida laboral. 

Es desestima. Certificació no vàlida. 

Es desestima. Certificació no vàlida. 

Es desestima per no estar relacionat amb la categoria.  

Budiel López, Verónica 

Es desestima l’al·legació de l’experiència per no haver-se acreditat d’acord amb les bases 

en la categoria corresponent.  

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

per RTVV tal com estableixen les bases.  

Es desestima l’al·legació referent 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 el que ha sol·licitat.  

Es desestima l’al·legació dels idiomes. Sols 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. Sols 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.  

Gisbert Navarro, Inmaculada 

Es desestima l’al·legació referent a l’experiència per no acreditar funcions de periodista.   

Es desestima l’al·legació referent a l’idioma per no acreditar-se mitjançant certificació 

vàlida.   

Es desestima l’al·legació referent al curs per no estar relacionat amb la categoria a la qual 

opta.    

De la Fuente Crespo, María Pilar  

S’estima l’al·legació. Queda igual que estava en la baremació publicada el 15 de gener. 

Calatayud Albert, Carles 

S’estima i es baremen les al·legacions referents a l’experiència en el sector públic: se 

sumen 3 mesos més.  

Es desestimen les al·legacions referents a l’experiència en el sector privat per no quedar 

acreditada l’experiència en la vida laboral.  

Urrea Amat, María Amparo 

Es desestima l’al·legació referent a l’experiència en RTVV, per no estar acreditada en 

l’experiència aportada el període de realització de funcions de periodista..  

Es desestima l’al·legació referent al títol del CAP per no tractar-se d’un títol oficial vàlid. 

Es desestima l’al·legació referent al curs per no haver-lo aportat dins del termini.  

Alonso Moreno, Alberto  

S’estima i es barema. 
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8. PERIODISTA ESPORTIU/IVA ENG 

Lozano Matías, Rafael  

Es desestimen les al·legacions. La documentació aportada no acredita experiència 

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

Monedero Monedero, Carlos  

S'estimen les al·legacions i es barema. 

Budiel López, Verònica 

Es desestimen les al·legacions referents a l'experiència a l'antiga RTVV perquè no hi havia 

categories equivalents a la nova, d’acord amb la taula d’equivalències publicada (base 

3.1.1). 

Es desestimen les al·legacions referents a la superació de procés selectiu segons la base 

3.1.2. 

Quant a la baremació de valencià ja es va corregir. 

Es desestimen les al·legacions. 

Sánchez Martínez, José Vicente.  

S'estimen les al·legacions i es barema. 

Pérez López, Juan Carlos  

S'estimen les al·legacions en quedar acreditada la presentació en temps i forma de la 

sol·licitud. S'exclou per no complir el requisit d'experiència específica en l'ús de càmeres 

ENG durant almenys dos anys. 

Gómez Gil, Ángel  

S'estimen les al·legacions en quedar acreditada la presentació en temps i forma de la 

sol·licitud. S'exclou per no complir el requisit d'experiència específica en l'ús de càmeres 

ENG durant almenys dos anys. 
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Fernández Vizcaíno, Francisco Javier  

S'estimen les al·legacions i es barema. 

Navarro Martínez, Israel  

S'estimen les al·legacions i es barema. 

 

15. AJUDANT DE PRODUCCIÓ 

Sanz Quirantes, Yolanda  

S'estimen les al·legacions en quedar acreditada la presentació en temps i forma de la 

sol·licitud. S'exclou per no complir el requisit de titulació: presenta títol de Batxiller però 

aquest exigeix, a més a mes, almenys 5 anys d'experiència com a ajudant de producció o 

equivalent i no l'acredita. 

Violeta Font, M. Teresa  

Es desestimen les al·legacions referents al compliment del requisit de titulació: el títol de 

batxiller requereix 5 anys d'experiència en l'exercici de les funcions assignades i no la 

posseeix. 

 

21. OPERADOR/A DE CÀMERA-MUNTADOR/A 

Lozano Matías, Rafael   

Es desestima apartat titulació addicional per ser l’accés majors 25 anys equivalent sols a 

efectes d’accés a la funció pública. S’estimen parcialment els cursos que s’ajusten a les 

bases i tenen relació amb la categoria.   

S’estimen parcialment els cursos que s’ajusten a les bases i tenen relació amb la categoria.  

Bernabeu Ripoll, Rafael Francisco  

Es desestimen els cursos perquè no tenen relació amb la categoria.  
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22. OPERADOR/A DE SO I CONTROL 

Freitas Cerrato. María Teresa  

Es desestima. No acredita experiència en l’àmbit privat dins del termini.  

Martínez Chilet, Rafael  

Es desestima. Per no presentar documentació als llocs indicats en la resolució de 20/10/17. 

 

25. OPERADOR/A DE SISTEMES 

García García, José Luis  

S’estima reclamació altres titulacions.   

Gosálbez Larios, José Ramón  

Es desestima procés selectiu per no ser de la categoria. Experiència correctament valorada.  

Martínez Chilet, Rafael   

Es desestima. Per no presentar la documentació als llocs indicats en la resolució de 

20/10/17. 

Pérez López, Juan Carlos  

Es desestima. Cursos ben baremats.  

 

26. OPERADOR/A D’EQUIPS 

Lozano Matías, Rafael   

Es desestima apartat titulació addicional per ser l’accés majors 25 anys equivalent sols a 

efectes d’accés a la funció pública. Es desestima l’al·legació dels cursos perquè estan 

correctament baremats.  



 

 

Societat Anònima de Mitjans de Comunicació 

11 

 

S’estimen parcialment els cursos que s’ajusten a les bases i que tenen relació amb la  

categoria. 

García García, José Luis  

Es desestima l’al·legació perquè està correctament  baremat.  

Climent Platero, Ángel   

Es barema i puntua. 

 

SEU: BARCELONA 

 

2. PERIODISTA-REDACTOR/A 

Violeta Font, María Teresa 

S’estima parcialment l’al·legació de l’experiència i es barema.  

S’estimen parcialment les al·legacions dels cursos de formació:  16-2 

Carrau Guitart, Xavier 

S’estima l’al·legació referent a l’experiència en RTVV: 233 mesos. 

Es desestima l’al·legació del títol oficial per no estar compulsat.  

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 referent a la superació del procés selectiu, ja que no acredita 

haver-lo superat. 
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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. 

Doménech Sala, Ana Pilar 

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

amb les bases. 

De la Fuente Crespo, Maria del Pilar 

S’estima parcialment l’al·legació de l’experiència professional en RTVV per execució de 

sentència i s’afegeixen 12 mesos en eixe apartat. 

Salom Lizama, Rafael 

Es desestima l’al·legació referent al curs de formació per haver sigut realitzat una vegada 

tancat el termini de presentación de sol·licituds. 

Es desestima l’al·legació del valencià, és requisit del lloc de treball i no es computa com a 

mèrit. 

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

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 quant als idiomes per no acreditar-se mitjançant certificació 

vàlida.  

Es desestima l'al·legació referent a altres titulacions ja que s'aporta un document sense 

validesa com en aquest s'indica.  

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

categoria a la qual s'opta. 
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SEU: CASTELLÓ 

 

2. PERIODISTA REDACTOR/A 

 

Domingo Monforte, Carolina Filomena 

S’estima superació prova selectiva. 

Es desestima referent als cursos de formació perquè no tenen relació amb el lloc de treball 

al qual opta i perquè no supera el mínim de 15 hores.  

Pérez Ves, Nuria  

Es desestima l’al·legació per no haver acreditat la superació del procés selectiu.   

Franch Álvarez, Carmesina  

Es desestima l’al·legació referent a l’experiència en RTVV per no acreditar funcions de 

periodista. 

Es desestimen les al·legacions referents a l’experiència en altres administracions públiques 

per no acreditar contracte.  

Es desestimen les al·legacions referents a l’experiència en el sector privat per no acreditar 

contracte. 

Es desestima l’al·legació referent a la titulació acadèmica per no ser una titulació oficial 

vàlida.  

Violeta Font, María Teresa  

S’estima parcialment l’al·legació de l’experiència i es barema. 

S’estimen parcialment les al·legacions dels cursos de formació:  16-2. 
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Pedrós Cotino, María Salud  

No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la llista. 

Meseguer Linares, Paula 

Es desestima l’al·legació referent a l’experiència en RTVV per no quedar acreditades les 

funcions de periodista.  

Es desestima l’al·legació referent al títol del CAP i primer cicle de Llicenciatura en 

Humanitats per no tractar-se d’un títol oficial vàlid.  

Arjona Arjona, Esperanza 

Es desestima l’al·legació referent a l’experiència en RTVV per no quedar acreditades 

funcions de periodista.  

Es desestima l’al·legació referent a la superació del procés selectiu per no quedar acreditat 

en el certificat de RTVV. 

Carrau Guitart, Xavier 

S’estima l’al·legació referent a l’experiència en RTVV: 233 mesos. 

Es desestima l’al·legació del títol oficial per no estar compulsat.  

Budiel López, Verónica 

Es desestima l’al·legació de l’experiència per no haver-se acreditat 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 referent 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. 



 

 

Societat Anònima de Mitjans de Comunicació 

15 

 

Pérez Muñoz, Francesc Miquel 

S’estima l’al·legació respecte de l’experiència en empreses privades i s’afegeixen 18 mesos 

en total en eixe apartat. 

Salom Lizama, Rafael  

Es desestima l’al·legació respecte del curs de formació per haver sigut realitzat una vegada 

tancat el termini de presentació de sol·licituds. 

Es desestima l’al·legació del valencià, és requisit del lloc de treball i no es computa com a 

mèrit. 

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

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 dels idiomes per no acreditar-se mitjançant certificació 

vàlida.  

Es desestima l'al·legació respecte d’altres titulacions ja que s'aporta un document sense 

validesa com en aquest s'indica.  

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

categoria a la qual s'opta. 

Soriano Marín, Amparo 

Es desestima l’al·legació respecte de l’experiència en RTVV. No acredita funcions de 

periodista. 

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

haver-lo superat. 

Es desestima l’al·legació referent als cursos per no ajustar-se a les bases. 
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Nicolau Vives, Magdalena  

S’estima l’al·legació respecte de l’experiència en l’administració pública, l’Ajuntament de 

Mislata i s’afegeixen 30 mesos en eixe apartat. 

Es desestima l’al·legació respecte de l’experiència en l’administració pública, RTVE CV 

perquè no presenta els contractes de treball.  

S’estima l’al·legació respecte de l’experiència en empreses privades, Frames Producciones 

i Mandarina Producciones i s’afegeixen 2 mesos en total en eixe apartat. 

Es desestimen la resta d’al·legacions sobre l’experiència per no haver-se acreditat d’acord 

amb les bases en la categoria corresponent. 

 

3. REDACTOR/A AUDIOVISUAL ENG 

Sarrión 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 no consta cap documentació de la interessada. 

De la Fuente Crespo, M. Pilar  

Es desestimen les al·legacions. La documentació aportada no acredita experiència 

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

Campos Micó, Abel  

Es desestimen les al·legacions respecte de l'experiència a l'antiga RTVV perquè no hi havia 

categories equivalents a la nova d’acord amb la taula d’equivalències publicada (base 

3.1.1). 

Respecte del temps de servicis prestats en entitats privades del sector audiovisual, ja s'ha 

valorat. 
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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 del temps de servicis prestats en altres administracions públiques 

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

no es poden computar doblement i ja van ser valorats. 

Lozano Matías, Rafael.  

Es desestimen les al·legacions. No acredita experiència específica en l'ús de càmeres ENG 

durant almenys 2 anys. 

Ortells Badenes, Sara 

Es desestimen les al·legacions respecte de l'experiència en l'antiga RTVV perquè no hi 

havia categories equivalents a la nova d’acord amb la taula d’equivalències publicada (base 

3.1.1). 

Es valora l'antiguitat en l'antiga RTVV. 

Budiel López, Verònica  

Es desestimen les al·legacions respecte de l'experiència a l'antiga RTVV perquè no hi havia 

categories equivalents a la nova, d’acord amb la taula d’equivalències publicada. (base 

3.1.1). 

Es desestimen les al·legacions respecte de la superació de procés selectiu segons la base 

3.1.2. 

Respecte de la baremació de valencià ja es va corregir.  

Es desestimen les al·legacions referents a idiomes estrangers de B2 anglés, francés i danés 

per no ser títols oficials. 

Es desestimen les al·legacions respecte d’altres titulacions per no ser titulacions 

acadèmiques oficials (base 3.1.6.1º). 

Es desestimen les al·legacions respecte de la formació per tindre la màxima puntuació. 
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7. PERIODISTA ESPORTIU/IVA 

Pérez Muñoz, Francesc Miquel  

S’estima acreditada experiència en l’àmbit privat: 18 mesos.  Queda igual que estava en la 

baremació publicada el 15 de gener. 

Sanz Quirantes, Yolanda 

Es desestima. No s’acredita que l’experiència s’haja realitzat en la mateixa categoria 

laboral.  

Es desestima. No es reflecteix l’experiència en la vida laboral. 

Es desestima. No es reflecteix l’experiència en la vida laboral. 

Es desestima. Certificació no vàlida. 

Es desestima. Certificació no vàlida. 

Es desestima per no estar relacionat amb la categoria.  

Budiel López, Verónica 

Es desestima l’al·legació de l’experiència per no haver-se acreditat d’acord amb les bases 

en la categoria corresponent.  

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

per RTVV tal com estableixen les bases.  

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

s’ha superat.   

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

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

amb les bases.  

Es desestima l’al·legació quant a altres titulacions. Sols se li han computat els títols 

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

Soriano Marín, María Amparo  

Es desestima l’experiència per no ser de la categoria en la qual concursa. 

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

Es desestima l’experiència en empresa privada perquè no es reflecteix en la vida laboral. 

 Es desestima per no ser de la mateixa categoria a la qual es concursa i no se l’autobarema. 

 

Salom Lizama, Rafael 

Es desestima. La titulació és inferior al requisit, es tracta d’una diplomatura.  

S’estima i barema els cursos parcialment (16-8). Queda igual que estava en la baremació 

publicada el 15 de gener. 

Es desestima la titulació de valencià perquè és requisit. 

Nicolau Vives, Magdalena  

Es desestima per no haver presentat la vida laboral en el període de presentació de la 

documentació.   

 

8. PERIODISTA ESPORTIU/IVA ENG 

Campos Micó, Abel  

Es desestimen les al·legacions respecte de l'experiència a l'antiga RTVV perquè no hi havia 

categories equivalents a la nova d’acord amb la taula d’equivalències publicada. (base 

3.1.1). 

Respecte del temps de servicis prestats en entitats privades del sector audiovisual, ja s'ha 

valorat.  
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Es desestimen les al·legacions relatives a la baremació de formació: els cursos no 

compleixen els requisitis de la base 3.1.6.2n o no s'acrediten en la forma establida en la 

base 4.7. 

Les al·legacions referents al temps de servicis prestats en altres administracions públiques 

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

no es poden computar doblement i ja van ser valorats. 

Lozano Matías, Rafael.  

Es desestimen les al·legacions. La documentació aportada no acredita experiència 

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

Galindo Ausina, Antonio Vicente  

S'estima l'experiència en l'ús de càmeres ENG, però queda exclòs perquè no posseeix la 

titulació universitària requerida. 

Budiel López, Verònica  

Es desestimen les al·legacions respecte de l'experiència a l'antiga RTVV perquè no hi havia 

categories equivalents a la nova, d’acord amb la taula d’equivalències publicada. (base 

3.1.1) 

Es desestimen les al·legacions respecte de la superació de procés selectiu segons la base 

3.1.2 

Respecte de la baremació de valencià, ja es va corregir.  

Es desestimen les al·legacions referents a idiomes estrangers de B2 anglés, francés i danés 

per no ser títols oficials. 

Es desestimen les al·legacions respecte d’altres titulacions per no ser titulacions 

acadèmiques oficials (base 3.1.6.1º) 

Es desestimen les al·legacions referents a la formació per tindre la màxima puntuació.  
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Lluch Giménez, Shaila  

Es desestimen les al·legacions respecte de l'experiència a l'antiga RTVV perquè no hi havia 

categories equivalents a la nova, d’acord amb la taula d’equivalències publicada. (base 

3.1.1) 

S'estimen parcialment  les al·legacions de formació. 

Navarro Martínez,  Israel 

S'estimen les al·legacions i es barema. 

 

15. AJUDANT DE PRODUCCIÓ 

Sanz Quirantes, Yolanda  

S'estimen les al·legacions en quedar acreditada la presentació en temps i forma de la 

sol·licitud. S'exclou per no complir el requisit de titulació: presenta títol de Batxiller però 

aquest exigeix, a més a mes, almenys 5 anys d'experiència com a ajudant de producció o 

equivalent i no l'acredita. 

Violeta Font, M. Teresa  

Es desestimen les al·legacions respecte del compliment del requisit de titulació: el títol de 

batxiller requereix 5 anys d'experiència en l'exercici de les funcions assignades i no la 

posseeix. 

 

21. OPERADOR/A DE CÀMERA-MUNTADOR 

Lozano Matías, Rafael   

Es desestima apartat titulació addicional per ser l’accés majors 25 anys equivalent sols a 

efectes d’accés a la funció pública. S’estimen parcialment els cursos que s’ajusten a les 

bases i tenen relació amb la categoria.  
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Torré Cepa, Antonio Alberto  

Es desestima. No se li ha requerit la presentació de documentació. 

 

22. OPERADOR/A DE SO I CONTROL 

 

Freitas Cerrato, María Teresa  

Es desestima. No acredita experiència en àmbit privat dins del termini.  

Lozano Matías, Rafael 

Es desestima apartat titulació addicional per ser l’accés majors 25 anys equivalent sols a 

efectes d’accés a la funció pública.  

López Zaragoza, Leticia  

Presenta titulació exigida a Castelló. Es barema a Castelló.  

Martínez Chilet, Rafael  

Es desestima. Per no presentar documentació en els llocs indicats en la resolució de 

20/10/17. 

Martínez Gil, Pilar  

Es desestima títol especialista universitari i creació digital per no ser títol oficial. 

Milian Fortanet, Marta  

Es desestima. No acredita titulació requerida i/o experiència. 

Pellicer Gil, Óscar  

Es desestima experiència en RTVV. No acredita experiència dins de termini.  
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25. OPERADOR/A DE SISTEMES 

Martínez Chilet, Rafael   

Es desestima. Per no presentar documentació en els llocs indicats en la resolució de 

20/10/17. 

Pérez López, Juan Carlos  

Es desestima. Cursos ben baremats.  

 

26. OPERADOR/A D’EQUIPS 

Lozano Matías, Rafael  

Es desestima apartat titulació addicional per ser l’accés majors 25 anys equivalent sols a 

efectes d’accés a la funció pública. Es desestima l’al·legació dels cursos perquè estan 

correctament baremats.  

García García, José Luis   

Es desestima l’al·legació per estar correctament baremat.  

Climent Platero, Ángel   

Es barema i puntua. 

 

SEU: MADRID 

 

2. PERIODISTA-REDACTOR/A 

Violeta Font, María Teresa 

No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la llista. 
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Pedros Cotino, María Salud  

No se li ha requerit documentació. No ha d’aparéixer en la llista.  

Meseguer Linares, Paula  

Es desestima l’al·legació referent a l’experiència en RTVV per no quedar acreditades les 

funcions de periodista. 

Es desestima l’al·legació referent al títol del CAP i primer cicle de Llicenciatura en 

Humanitats per no tractar-se d’un títol oficial vàlid.  

Fuster Villanueva, Susana  

S’estima parcialment. Se li ha valorat un curs de 36 horas que ja estava baremat en la llista 

de Burjassot. 

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 l’al·legació referent a cursos per no ser títol oficial vàlid.  

Nicolau Vives, Magdalena 

S’estima l’al·legació respecte de l’experiència en l’administració pública, Ajuntament de 

Mislata, i s’afegeixen 30 mesos en eixe apartat. 

Es desestima l’al·legació respecte de l’experiència en l’administració pública, RTVE CV 

perquè no presenta els contractes de treball.  

S’estima l’al·legació respecte de l’experiència en empreses privades, Frames Producciones 

i Mandarina Producciones i s’afegeixen 2 mesos en total en eixe apartat. 

Es desestimen la resta d’al·legacions sobre l’experiència per no haver sigut acreditada 

d’acord amb les bases en la categoria corresponent. 
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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 dels idiomes per no acreditar-se mitjançant certificació 

vàlida.  

Es desestima l'al·legació respecte d’altres titulacions ja que s'aporta un document sense 

validesa com en aquest s'indica.  

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

categoria a la qual s'opta. 

 

3. REDACTOR/A AUDIOVISUAL ENG 

Sánchez Martínez, José Vicente  

S'admeten les al·legacions i es barema. 

 

21. OPERADOR/A DE CÀMERA-MUNTADOR 

Lozano Matías, Rafael   

Es desestima apartat titulació addicional per ser l’accés majors 25 anys equivalent sols a 

efectes d’accés a la funció pública.  

S’estimen parcialment els cursos que s’ajusten a les bases i tenen relació amb la categoria.  
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Martínez Chilet, Rafael   

Es desestima. No presenta la documentació en els llocs indicats en la resolució de 20 

d’octubre de 2017. 

 

SEU:BURJASSOT 

 

3. REDACTOR/A AUDIOVISUAL ENG 

Sarrión 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 no consta cap documentació de la interessada. 

Moya i Peñarrocha, Josep Antoni  

Es desestimen les al·legacions. No té la titulació requerida en la RLT per aquesta categoria -

base segona, 1.c.- 

De la Fuente Crespo,  M. Pilar  

Es desestimen les al·legacions. La documentació aportada no acredita experiència 

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

Lluch Giménez, Shaila  

Es desestimen les al·legacions respecte de l'experiència a l'antiga RTVV perquè no hi havia 

categories equivalents a la nova, d’acord amb la taula d’equivalències publicada. (base 

3.1.1) 

S'estimen parcialment les al·legacions de formació. 

Lozano Matías, Rafael  

Es desestimen les al·legacions. No acredita experiència específica en l'ús de càmeres ENG 

durant almenys 2 anys. 
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Fuentes Sebastià, José Antonio  

Es desestimen les al·legacions. La documentació aportada no acredita experiència 

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

Sáez Rodrigo, Silvia  

Es desestimen les al·legacions: el C1 de valencià és requisit, no mèrit. 

Es desestimen les al·legacions respecte de l'experiència a l'antiga RTVV perquè no hi havia 

categories equivalents a la nova, d’acord amb la taula d’equivalències publicada. (base 

3.1.1) 

Morales García, José Luis  

Es desestimen les al·legacions. La documentació aportada no acredita experiència 

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

Ortells Badenes, Sara  

Es desestimen les al·legacions respecte de l'experiència a l'antiga RTVV perquè no hi havia 

categories equivalents a la nova, d’acord amb la taula d’equivalències publicada. (base 

3.1.1) 

Es valora l'antiguitat en l'antiga RTVV. 

Budiel López, Verònica  

Es desestimen les al·legacions respecte de l'experiència a l'antiga RTVV perquè no hi havia 

categories equivalents a la nova, d’acord amb la taula d’equivalències publicada. (base 

3.1.1). 

Es desestimen les al·legacions respecte de la superació del procés selectiu segons la base 

3.1.2. 

Respecte de la baremació de valencià ja va ser corregida. 

Es desestimen les al·legacions referents a idiomes estrangers de B2 anglés, francés i danés 

per no ser títols oficials. 
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Es desestimen les al·legacions respecte d’altres titulacions per no ser titulacions 

acadèmiques oficials (base 3.1.6.1º). 

Es desestimen les al·legacions respecte de la formació per tindre la màxima puntuació. 

Espinosa Baviera, Lourdes  

S’estimen les al·legacions i es computa 11 mesos en experiència en entitats privades. 

Tomás Sánchez, Silvia  

Es desestimen les al·legacions, la documentació aportada no reuneix els requisits mínims 

per a la seua admissió (no certificat amb segell de l'empresa). 

 

8. PERIODISTA ESPORTIU/IVA ENG 

Campos Micó, Abel  

Es desestimen les al·legacions respecte de l'experiència a l'antiga RTVV perquè no hi havia 

categories equivalents a la nova d’acord amb la taula d’equivalències publicada. (base 

3.1.1). 

Respecte del temps de servicis prestats en entitats privades del sector audiovisual, ja s'ha 

valorat.  

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 del temps de servicis prestats en altres administracions públiques 

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

no es poden computar doblement i ja van ser valorats. 

Lozano Matías, Rafael  

Es desestimen les al·legacions. La documentació aportada no acredita experiència 

específica en l'ús de càmeres ENG durant almenys 2 anys.  
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Budiel López, Verònica  

Es desestimen les al·legacions respecte de l'experiència a l'antiga RTVV perquè no hi havia 

categories equivalents a la nova, d’acord amb la taula d’equivalències publicada. (base 

3.1.1). 

Es desestimen les al·legacions respecte de la superació del procés selectiu segons la base 

3.1.2. 

Respecte de la baremació de valencià ja va ser corregida. 

Es desestimen les al·legacions referents a idiomes estrangers de B2 anglés, francés i danés 

per no ser títols oficials. 

Es desestimen les al·legacions respecte d’altres titulacions per no ser titulacions 

acadèmiques oficials (base 3.1.6.1º). 

Es desestimen les al·legacions referents a la formació per tindre la màxima puntuació. 

Lli González, Francesc Ismael  

S'estimen les al·legacions i es barema. 

Lluch Giménez, Shaila  

Es desestimen les al·legacions respecte de l'experiència a l'antiga RTVV perquè no hi havia 

categories equivalents a la nova, d’acord amb la taula d’equivalències publicada. (base 

3.1.1). 

S'estimen parcialment les al·legacions de formació. 

Navarro Martínez, Israel  

S'estimen les al·legacions i es barema. 


