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ANNEX 

LLISTA DE PERSONES QUE HAN PRESENTAT AL·LEGACIONS I LA CAUSA 
D’ESTIMACIÓ O DE DESESTIMACIÓ 

 

AJUDANT/A DE PRODUCCIÓ 

BURJASSOT 

Alcañiz Alberola, Eugenio: S'admeten les al·legacions i es barema. 

Anaya Roda, Laura: Es desestimen les al·legacions perquè amb el títol de batxiller es 
necessiten 5 anys d'experiència i no els acredita. 

Artana Bodi, Monica: Es desestimen les al·legacions perquè amb el títol de batxiller 
es necessiten 5 anys d'experiència i no els acredita. 

Ferragud Naval, Inés: Es desestimen les al·legacions, ja que continua sense acreditar 
els 5 anys d'experiència en l’exercici de les funcions del lloc. 

Grau Berlanga, Laura: Es desestimen les al·legacions. Només amb el títol de Tècnic 
Superior en Producció Audiovisual i Espectacles no es requereix experiència. Amb el 
títol presentat es requereix 5 anys d'experiència i no els acredita. 

Hernández Martí, Asunción: Es desestimen les al·legacions perquè amb la sentència 
aportada sols acredita 10 mesos d'experiència. 

Jiménez Navarro, Esther: S'admeten les al·legacions i es barema. 

López Sánchez, Ricardo: Es desestimen les al·legacions per continuar sense complir 
el requisit de titulació de Tècnic Superior o certificat de professionalitat de nivell 3, en 
la família d'imatge i so, (producció audiovisual i espectacle) o títol de Batxiller o tècnic 
superior o equivalent amb 5 anys d'experiència en les funcions. (Aporta únicament el 
títol de llicenciat/grau i, a més a més, no acredita 5 anys d'experiència en l'exercici de 
les funcions assignades). No aporta la sol·licitud de registre d'entrada. 

Martínez March, Veronica: S'admeten les al·legacions i es barema. 

Mirambell Miralles, Pascual Manuel: S'admeten les al·legacions i es barema. 

Molla Mora, Susana: S'admeten les al·legacions pel que fa a l'experiència en el sector 
privat i els cursos de formació. 

Redondo Oltra, M. Carmen: Es desestimen les al·legacions perquè la documentació 
aportada no acredita els 5 anys d'experiència requerits en les bases de la 
convocatòria. 

Serrano Ortega, Ana: S'exclou perquè amb el títol de batxiller es requereixen 5 anys 
d'experiència com a ajudant de producció i no els acredita. 

Vázquez Botet, Ana: Es desestimen les al·legacions perquè amb el títol de batxiller es 
necessiten 5 anys d'experiència i no els acredita. 

Zárraga Llorens, Antoni: Es desestimen les al·legacions. Només amb el títol de 
Tècnic Superior en Producció Audiovisual i Espectacles no es requereix experiència. 
Amb el títol presentat es requereix 5 anys d'experiència i no els acredita. 
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ALACANT 

Ferragud Naval, Inés: Es desestimen les al·legacions, ja que continua sense acreditar 
els 5 anys d'experiència en l’exercici de les funcions del lloc. 

Grau Berlanga, Laura: Es desestimen les al·legacions. Només amb el títol de Tècnic 
Superior en Producció Audiovisual i Espectacles no es requereix experiència. Amb el 
títol presentat es requereix 5 anys d'experiència i no els acredita. 

Martínez March, Veronica: S'admeten les al·legacions i es barema. 

Mirambell Miralles, Pascual Manuel: S'admeten les al·legacions i es barema. 

 

CASTELLÓ 

Albert Gumbau, David: Es desestimen les al·legacions. Només amb el títol de Tècnic 
Superior en Producció Audiovisual i Espectacles no es requereix experiència. Amb el 
títol presentat es requereix 5 anys d'experiència i no els acredita. 

Grau Berlanga, Laura: Es desestimen les al·legacions. Només amb el títol de Tècnic 
Superior en Producció Audiovisual i Espectacles no es requereix experiència. Amb el 
títol presentat es requereix 5 anys d'experiència i no els acredita. 

Martínez March, Veronica: S'admeten les al·legacions i es barema. 

 

ANALISTA DE MITJANS SOCIALS 

Galindo Sotos, Marta: Es desestima el C1 d'anglés per ser requisit de la categoria. 

Salvador Monteagudo, Juan Manuel: S'estima un curs de 349 hores. 

Sanchis Font, Rosario: Es desestima per no presentar la documentació adient en el 
termini requerit. 

Sanmartín Macià, M. José: S'estima una titulació específica i es modifica la puntuació 
dels cursos. 

 

ENGINYER/A EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LES 
TELECOMUNICACIONS 

Mariño Rodríguez, Ramon. Es desestimen les al·legacions pel que fa als cursos de 
formació, ja que no reuneix els requisits de la base 1.6.2. 

Real Marqués, Ricardo: Es desestimen les al·legacions perquè l'experiència a RTVV 
és en altra categoria diferent i no equivalent. 

 

ENGINYER/A EN TELECOMUNICACIONS 

Mancebo Cremades, Alejandro: S'admeten les al·legacions pel que fa als cursos de 
formació i respecte a l'antiguitat en el grup de l'antiga RTVV. 
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EXPERT/A EN XARXES I COMUNICACIÓ 

Alandes Albert, Manuel: S'estima. 

Galindo Sotos, Marta: S'estima i es barema. 

Garcia Carpintero Salas, Antonio: Es desestima perquè no aporta la titulació 
requerida: Llicenciatura en Periodisme o llicenciatura en Comunicació Audiovisual,o 
llicenciatura en publicitat i relacions públiques o grau en enginyeria multimedia, o equivalents 
o bé, títol universitari oficial de grau que es corresponga amb les àrees professionals o 
funcionals de les llicenciatures o enginyeries assenyalades Valencià: C1 Anglés: C1. 

Ortiz Cañada, Julia:   

S'estima una titulació i es lleven les hores com a curs. 

Es desestima experiència professional en el sector privat per no ser de la categoria. 

Pascual Caballero, Marta: S'estima. 

ANALISTA PROGRAMADOR/A 

Garcia Carpintero Salas, Antonio: Es desestima perquè no aporta la titulació 
requerida: Llicenciatura en Informàtica o Enginyeria en Informàtica o equivalents, o bé, 
títol universitari oficial de grau que es corresponga amb les àrees professionals o 
funcionals de les llicenciatures o enginyeries assenyalades Valencià: B1 

DESENVOLUPADOR/A INTEGRADOR /A D’APLICACIONS 

Garcia Carpintero Salas, Antonio: Es desestima perquè no aporta la titulació 
requerida: Enginyeria Tècnica en Informàtica o Enginyeria Tècnica en 
telecomunicacions o equivalent, o bé, títol universitari oficial de grau que es 
corresponga amb les àrees professionals o funcionals de les enginyeries 
assenyalades. Valencià B1 

 

GESTOR/A DE CONTINGUTS 

Alonso Moreno, Alberto. S’estima l’al·legació i es barema. Pel que fa a l’experiència 
en RTVV només es computa els contractes de guionista. No es computa l’experiència 
en el sector privat per no acreditar-se. Només s’han computat els cursos que s’ajusten 
a les bases. 

Ariza Morales, José Ignacio. Es desestima l’al·legació. La comissió no ha considerat 
que el curs al·legat tinga relació amb el lloc i no l’ha computat en cap cas.  

Blanch Jaraba, Laura. S’estima l’al·legació i es barema. No es computa l’experiència 
en el sector privat per no haver acreditat fer funcions de guionista. Només s’han 
computat els cursos que s’ajusten a les bases. 

Campos i Micó, Abel. Es desestima l’al·legació. El temps de treball acreditat no arriba 
a 3 anys. El contracte de reporter amb RTVV no reflecteix funcions de guionista. El 
contracte amb Bluescreen no està reflectit en la vida laboral. El contracte amb 
Ukemotion només té reflectits 140 dies en la vida laboral 
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Novo Belenguer, Maria Dolores. Es desestima l’al·legació perquè el mèrit s’ha 
aportat fora del termini previst en la resolució per la qual es reclama la documentació. 

Pérez Escrivá, Fernando Miguel. Es desestima l’al·legació. El títol presentat és de 
segon cicle però no és equivalent a un títol de llicenciatura o grau. No és títol oficial, 
que són aquells que són expedits pel rei i en el seu nom pel rector o rectora, en el 
mateix títol s’indica el seu caràcter oficial i tenen validesa en tot el territori nacional. En 
aquest cas, per més que siga precedent del títol de Comunicació Audiovisual, quan 
s’expedeix és un títol propi de la Universitat de València, tal com s’indica en el certificat 
de 22 de març de 1989 del vice-rector d’Estudis.  

D’altra banda, d’acord amb la base quarta 1 (acreditació de la titulació acadèmica 
requerida) “Les titulacions oficials acadèmiques que es presenten per part dels 
aspirants, hauran d’anar acompanyades de l’equivalència de títols declarada per 
l’autoritat acadèmica competent (Ministeri d’Educació o organisme competent).” 

El certificat de 22 de març de 1989 del vice-rector d’Estudis no diu que els títols siguen 
equivalents sinó que “la preparació professional dels estudiants és equivalent”. I no 
declara l’equivalència de títols perquè no té competència per a fer-ho, ja que d’acord 
amb l’article 149.1.30 de la Constitució es tracta d’una competència exclusiva de 
l’Estat. 

El títol aportat hauria sigut considerat equivalent si l’interessat haguera aportat un reial 
decret d’equivalència declarant-la. 

 

GRAFISTA 

Gallego Fenollar, Ivan: Es desestima per no aportar ni batxillerat ni títol de tècnic 
superior. 

 

OPERADOR/A DE SISTEMES 

BURJASSOT 

Barrachina Castellano, Rosa. S’estima al·legació quant a la titulació exigida. Es 
barema. 

Juan Heymowski, Juan José. S’estima parcialment l’al·legació dels cursos de 
formació. Es barema un curs de 15 hores. 

Talavera Rosa, Àngel. Es desestima les al·legacions.  

Garcia Carpintero Salas, Antonio: Es desestima perquè no aporta la titulació 
requerida: B1 Valencià. 

CASTELLÓ 

Juan Heymowski, Juan José. S’estima parcialment l’al·legació dels cursos de 
formació. Es barema un curs de 15 hores. 
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PERIODISTA ESPORTIU/IVA 

BURJASSOT 

Alonso Moreno, Alberto: Es desestimen les al·legacions respecte a l’experiència en 
RTVV per no quedar acreditades fefaentment les funcions de periodista. 

Castañeda Sánchez, Maria Isabel: S’estima i es barema. 

Doménech Ballester, Jose: S’estima i es barema l’al·legació respecte als cursos de 
formació i s’afegeix un curs de 40 horas. 

Palmer Ventura, Fàtima: Es desestimen les al·legacions respecte a l’experiència en el 
sector privat per no quedar acreditades funcions de periodista mitjançant contractes i 
vida laboral. 

Es desestimen les al·legacions respecte a l’experiència en RTVV per no quedar 
acreditades fefaentment les funcions de periodista. 

Planes Izquierdo, Rosana: S’estima i es barema. 

 

PERIODISTA ESPORTIU/IVA ENG 

BURJASSOT 

Fernández Ríos, Roberto: S'admeten les al·legacions i es barema. 

Reyes Gimeno, Miriam: S'estimen les al·legacions per acreditar el compliment dels 
requisits i es barema. No s’admet l'experiència com a redactor audiovisual per no 
aportar els contractes exigits en les bases. 

Salmeron Megias, M. Amparo: S'admeten les al·legacions i es barema. 

Sanz Meijs, Paula: S'admeten les al·legacions pel que fa a l'apartat dels cursos i es 
desestimen pel que fa a l'experiència per no acreditar-la com a redactor audiovisual 
ENG. 

Simó Lluesma, Jordi Josep: Es desestimen les al·legacions perquè, en la 
documentació presentada, no consta la utilització de càmeres ENG 

 

ALACANT 

Fernández Ríos, Roberto: S'admeten les al·legacions i es barema. 

 

CASTELLÓ 

Fernández Ríos, Roberto: S'admeten les al·legacions i es barema. 

Simó Lluesma, Jordi Josep: Es desestimen les al·legacions perquè, en la 
documentació presentada, no consta la utilització de càmeres ENG. 
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Vidal Tecles, Víctor: Es desestimen les al·legacions: únicament acredita dèsset 
mesos en l'ús de càmeres ENG fins a la data de finalització del termini de presentació 
de sol·licituds. 

 

PERIODISTA REDACTOR/A 

BURJASSOT 

Ariza Morales, Jose Ignacio. Es desestima l’al·legació respecte a l’experiència per no 

quedar acreditada de forma fefaent. 

Artana Bodi, Monica. S’estima parcialment l’al·legació respecte a l’experiència en el 

sector privat i es barema (+8 mesos). 

Aucejo Peris, Silvia. S’estima parcialment l’al·legació quant a l’experiència en RTVV 

(12 mesos) I en l’ àmbit privat (22 mesos). S’estima parcialment l’al·legació quant als 

cursos. Només es computen els que s’ajusten a les bases. 

Beltran Vera, Maria José. S’estima l’al·legació respecte a l’experiència en RTVV i es 

barema (+116 mesos). Es barema i es rectifica l’experiència en el sector privat (54 

mesos). 

Benetó Garcia , Maria Josefa. Es desestima l’al·legació respecte a l’experiència per 

no quedar acreditada de manera fefaent. 

Castañeda Sánchez, Maria Isabel. S’estima l’al·legació respecte a l’experiència en el 

sector públic i es barema (+47 mesos). 

Climent Gisbert, Vicente: 

Es desestima l’al·legació respecte a l’experiència en RTVV ja que s’han restat 60 

mesos del còmput com a requisit per no tindre la titulació específica. 

Es desestima l’al·legació respecte a l’experiència en el sector públic per no quedar 

acreditada l’experiència com a periodista. 

Es desestima l’al·legació respecte a l’experiència en el sector privat per no quedar 

acreditada l’experiència com a periodista mitjançat contracte. 

Es desestima les al·legacions respecte als cursos per no tindre relació amb la 

categoria laboral a què s’opta. 

Es desestima l’al·legació respecte a altres titulacions per no tractar-se d’un títol oficial 

vàlid. 

Doménech Ballester, José. S’estima i es barema l’al·legació respecte als cursos de 

formació i s’afegeix un curs de 40 hores. 
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Espinosa Baviera, Lourdes: 

S’estima parcialment l’experiència i s’afegeix 12 mesos en RTVV reconeguts per 

sentència. 

S’estima l’al·legació respecte a altres titulacions i s’afegeix una titulació. 

Es desestima l’al·legació referida al màster per no tractar-se de títol acadèmic oficial. 

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

Iglesias Garcia, Irene. S’estima l’al·legació respecte als cursos de formació (101-

1+99) 

Moreno Sánchez, Sonia. S’estima parcialment l’al·legació respecte a l’experiència en 

el sector privat i s’afegeixen 36 mesos. 

Navarro González, Carolina: 

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

funcions de periodista. 

Es desestima l’al·legació respecte a l’experiència en el sector públic per no quedar 

acreditada mitjançant certificat. 

Es desestima l’al·legació respecte a l’experiència en el sector privat per no quedar 

acreditada mitjançant contracte. 

Es desestima l’al·legació respecte a la discriminació per no quedar acreditat mitjançant 

sentència. 

Novo Belenguer, Maria Dolores: Es desestima l’al·legació respecte al valencià per 

presentar el títol fora de termini. 

Pitarch Ciurana, Maria Teresa: Es desestima l’al·legació respecte als cursos per no 

ser títols oficials vàlids. 

Sanchis Parga, Vanesa Maria: 

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

les funcions de periodista. 

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

quedar acreditada mitjançant contracte. 

Tur Estruch, Joan: 

Es desestima l’al·legació respecte als cursos d’idiomes per no quedar acreditat 

fefaentment. 

Es desestimen les al·legacions respecte als cursos de formació per no tractar-se de 

cursos relacionats amb el lloc a què s’opta. 
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S’estima parcialment les al·legacions respecte a l’experiència en el sector privat i es 

barema (+12 mesos) 

Urrea Amat, Maria Amparo:  

S’estima l’al·legació respecte als cursos i s’afegeix un curs de +15 hores. Es 

desestima l’al·legació respecte a l’experiència en RTVV per no quedar acreditada 

fefaentment. 

 

ALACANT 

Coloma Miró, José. Es desestima l’al·legació per presentar la documentació fora de 

termini. 

Coll Collado, Teresa: 

S’estima parcialment les al·legacions respecte als idiomes (+B1-E). 

S’estima parcialment l’al·legació respecte als cursos  (+16-2). 

S’estima l’al·legació quant a l’exclusió a Alacant i es barema. 

Cuesta López, Vicenta: 

Es desestima l’al·legació quant a l’experiència en RTVV per no quedar acreditada en 

la vida laboral. 

S’estima i es barema parcialment l’al·legació sobre l’experiència en el sector públic. 

(+4 mesos). 

S’estima i es barema parcialment l’al·legació sobre l’experiència en el sector privat. 

(+18 mesos). 

Es desestimen les al·legacions respecte a altres titulacions per no tractar-se de títols 

oficials vàlids. 

S’estima i es barema l’al·legació respecte a l’euskera (+B2-A). 

Es desestimen les al·legacions respecte als cursos de formació. Ja s’han computat els 

cursos que tenen relació amb el lloc a què s’opta. 

Gomar Calatayud, Marc. S’estima parcialment l’al·legació respecte a l’experiència i es 

barema (+112 mesos en el sector públic). 

Moya Vidal, Maria José: 

S’estimen les al·legacions respecte a l’experiència en el sector públic (+6 mesos). 
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Es desestima l’al·legació respecte a l’experiència en el sector privat per no ser àmbit 

de radiodifusió. 

Pérez López, Juan Carlos. S’estima parcialment l’al·legació respecte a l’experiència i 

es barema (12 mesos en el sector públic). 

 

CASTELLÓ 

Alonso Moreno, Alberto: Es desestimen les al·legacions respecte a l’experiència en 

RTVV per no quedar acreditades fefaentment les funcions de periodista. 

Altaver Egea, Eva Maria: Es desestima l’al·legació respecte a l’experiència en RTVV 

per no quedar acreditades funcions de periodista. 

Bayarri Mejías, Laura: S’estima parcialment i es barema les al·legacions respecte a 

l’experiència. 

Castejón Carneiro, Maria Mercedes: 

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

quedar acreditades funcions de periodista mitjançant contractes. 

S’estimen les al·legacions respecte al títol del Màster i es barema. 

S’estima parcialment l’al·legació respecte a l’experiència en RTVV (+11 mesos) 

Coll Collado, Teresa: 

S’estima parcialment les al·legacions respecte als idiomes (+B1-E). 

S’estima parcialment l’al·legació respecte als cursos  (+16-2). 

S’estima l’al·legació quant a l’exclusió a Alacant i es barema. 

Cuesta López, Vicenta: 

Es desestima l’al·legació quant a l’experiència en RTVV per no quedar acreditada en 

la vida laboral. 

S’estima i es barema parcialment l’al·legació sobre l’experiència en el sector públic. 

(+4 mesos). 

S’estima i es barema parcialment l’al·legació sobre l’experiència en el sector privat. 

(+18 mesos). 

Es desestimen les al·legacions respecte a altres titulacions per no tractar-se de títols 

oficials vàlids. 

S’estima i es barema l’al·legació respecte a l’euskera (+B2-A). 
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Es desestimen les al·legacions respecte als cursos de formació. Ja s’han computat els 

cursos que tenen relació amb el lloc a què s’opta. 

Escutia Poveda, Miquel Àngel:  

Es desestimen les al·legacions respecte a l’experiència en RTVV per no quedar 

acreditades funcions de periodista. 

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

quedar acreditades funcions de periodista mitjançant contractes. 

Es desestima l’al·legació respecte al Màster per no ser títol oficial vàlid. 

Es desestima l’al·legació respecte als cursos de formació per no tindre relació amb el 

lloc a què s’opta o per no ajustar-se a les bases. 

Ortells Badenes, Sara:  

S’estimen parcialment les al·legacions respecte a l’experiència en RTVV. 

S’estimen parcialment les al·legacions respecte als cursos. 

Palmer Ventura, Fàtima: 

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

quedar acreditades funcions de periodista mitjançant contractes i vida laboral. 

Es desestimen les al·legacions respecte a l’experiència en RTVV per no quedar 

acreditades fefaentment les funcions de periodista. 

Planes Izquierdo, Rosana: S’estima i es barema. 

Reyes Gimeno, Míriam: S’estima i es barema. 

 

MADRID 

Company Aracil, Maria. Es desestima l’al·legació per presentar la documentació fora 
de termini. 

Moya Vidal, Maria José: 

S’estimen les al·legacions respecte a l’experiència en el sector públic (+6 mesos). 

Es desestima l’al·legació respecte a l’experiència en el sector privat per no ser àmbit 

de radiodifusió. 
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PRODUCTOR/A EXECUTIU/IVA DE FICCIÓ 

Beltran Samblás, Ana. Es desestima l’al·legació quant a l’apartat d’experiència en 
RTVV perquè no correspon a la categoria a què opta. Es desestima l’experiència en el 
sector privat perquè no correspon a la categoria a què opta. Es desestima l’al·legació 
respecte a l’apartat d’altres titulacions perquè no és títol oficial. Es desestima 
l’al·legació dels cursos de formació. 

Hernández Chover, Miracle. Es desestima l’al·legació de l’experiència en el sector 
privat perquè no correspon a la categoria a què opta. 

López Bueno, Maria Isabel. S’estima l’al·legació en l’apartat valencià quant al títol de 
capacitació tècnica de llenguatge als mitjans de comunicació. Es barema. 

Pastor Bernabeu, Lucia. Es desestima l’al·legació de l’experiència perquè els 
contractes no corresponen amb la categoria a què opta. 

Pla Oset, Sofía. Es desestima l’al·legació respecte a altres titulacions perquè no són 
oficials. 

PRODUCTOR/A EXECUTIU/IVA D’EMISSIONS 

Pla Oset, Sofía. Es desestima l’al·legació respecte a altres titulacions perquè no són 
oficials. 

 

REDACTOR/A AUDIOVISUAL ENG 

BURJASSOT 

Fernández Ríos, Roberto: S'admeten les al·legacions i es barema. 

Fernández Vizcaino, Francisco Javier: S'estimen les al·legacions pel que fa a 
l'experiència en quedar acreditada. 

Gassó Bas, Míriam: Es desestimen les al·legacions: la documentació ha sigut 
presentada fora de termini i no es pot admetre. 

Gregori Escortell, Vanessa: Es desestimen les al·legacions: els màsters aportats no 
compleixen els requisits establerts en les bases. 

López Camp, Carolina: Es desestimen les al·legacions pel que fa als mesos 
treballats. 

López Sánchez, Ricardo: S'admeten les al·legacions i es barema. 

Salmerón Megias, M. Amparo: S'admeten les al·legacions i es barema. 

Sanz Meijs, Paula: S'admeten les al·legacions pel que fa a l'apartat dels cursos i es 
desestimen pel que fa a l'experiència per no acreditar-la com a redactor audiovisual 
ENG. 

Simó Lluesma, Jordi Josep: Es desestimen les al·legacions perquè, de la 
documentació presentada, no consta la utilització de càmeres ENG. 
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Vidal Tecles, Víctor: Es desestimen les al·legacions: únicament acredita dèsset 
mesos en l'ús de càmeres ENG fins a la data de finalització del termini de presentació 
de sol·licituds. 

ALACANT 

Fernández Ríos, Roberto: S'admeten les al·legacions i es barema. 

Simó Lluesma, Jordi Josep: Es desestimen les al·legacions perquè, de la 
documentació presentada, no consta la utilització de càmeres ENG. 

Vidal Tecles, Víctor: Es desestimen les al·legacions: únicament acredita dèsset 
mesos en l'ús de càmeres ENG fins a la data de finalització del termini de presentació 
de sol·licituds. 

 

CASTELLÓ 

Fernández Ríos, Roberto: S'admeten les al·legacions i es barema. 

Gregori Escortell, Vanessa: Es desestimen les al·legacions: els màsters aportats no 
compleixen els requisits establerts en les bases. 

Simó Lluesma, Jordi Josep: Es desestimen les al·legacions perquè, de la 
documentació presentada, no consta la utilització de càmeres ENG. 

 

REGIDOR/A 

Espinosa Pelegrí, Elisa. Al·legació fora de termini. Es va desestimar en l’anterior fase 
d’al·legacions. 

SEO MÀNAGER 

Ortiz Cañada, Julia: 

Es desestima experiència professional perquè els contractes no pertanyen a la 
categoria. 

S'estima màster i se li lleven les hores de curs. 

 

TÈCNIC/A DE POSTPRODUCCIÓ 

Doménech Bernal, Maria Amparo. S’estima l’al·legació respecte a altres titulacions. 
Es desestima la resta d’al·legacions. 

Giménez Gil, Marta. Es desestimen les al·legacions. 

Mas Cano, Antonio. Es desestimen les al·legacions. 

Moreno Martínez, Paula. S’estima l’al·legació sobre valencià. 

Vidal Tecles, Victor. Es desestimen les al·legacions. 
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TÈCNIC/A ELECTRÒNIC/A I IMATGE I SO 

Mariño Rodríguez, Ramon: Es desestimen les al·legacions pel que fa als cursos de 
formació, ja que no reuneixen els requisits de la base 1.6.2. 

Real Marqués, Ricardo: Es desestimen les al·legacions perquè l'experiència a RTVV 
és en altra categoria diferent i no equivalent. 


