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ANNEX II 

RELACIÓ DE PERSONES QUE HAN PRESENTAT AL·LEGACIONS I LA 

CAUSA D’ESTIMACIÓ O DESESTIMACIÓ  

ADMINISTRATIU/IVA/ADMINISTRATIVO/A 

Aranda i Roda, Dolors. Es desestima l’al·legació de C1 de valencià ja que per 

ser requisit no es valora com a mèrit. 

Giménez Colomer, Emilio. Es desestima l’al·legació de l’experiència en RTVV 

per no haver-la inclòs en l’autobaremació. Es desestima l’al·legació quant a la 

superació del procés selectiu per no constar en la certificació de RTVV SAU. Es 

desestima l’al·legació del màster per no ser títol acadèmic oficial. S’ha 

computat com a títol la llicenciatura. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

Alcañiz Fillol, Soledad. Es desestima l’al·legació de l’experiència en l’àmbit 

privat per no aportar-se els contractes.  Es desestima l’al·legació del batxillerat 

perquè no està consignat en l’autobaremació. Es desestima l’al·legació dels 

cursos perquè no s’ajusten a les bases.  

Campayo Crespo, José Miguel. Es destima l’al·legació del B2 d’anglés ja que 

d’acord amb Decret 61/2017, de 17 de maig del Consell, per a obtenir en B2 cal 

obtenir el Pearson Test of English General Level 3. 

Ferragud Llopis, Vicente. Es desestima l’al·legació de temps treballat en 

RTVV per no haver-ho consignat en l’autobaremació. S’estima l’al·legació dels 

cursos. 

Fayos González, Rosario. Es desestima l’al·legació de l’experiència i temps 

treballat en RTVV. Només es computen els serveis efectius que figuren en el 

certificat de RTVV SAU. A més han d’haver-se consignat en l’autobaremació. 

Es desestima l’al·legació dels cursos perquè no s’ajusten a les bases.  

Gras Brotons, Elia Maria.  Es desestima l’al·legació dels cursos perquè no 

s’ajusten a les bases. Els cursos d’idiomes no se computen com a cursos.  
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Sánchez Herrador, Mª Dolores. Es desestima. D’acord amb la base 9 en 

relació amb la base 8  la resolució per la qual es requereix la documentació 

s’ha de publicar en el web de la CVMC, tal com s’ha fet. La base 5 fa referència 

a les notificacions (no publicacions) i per a la crida en la contractació. 

Santamaría Andreu, Mª Francisca. S’estima l’al·legació del valencià. Es 

desestima l’al·legació del barxillerat perquè no està consignat en 

l’autobaremació. Es desestima l’al·legació del temps treballat en RTVV. La 

base de la CVMC no és coincident amb la de l’SAMC. 

Urrea Nuñez, Amelia. Es desetima l’al·legació. Només s’ha computat el procés 

selectiu que donava lloc a un contracte fixe. 

 

TÈCNIC/A GESTIÓ WEB/TÉCNICO/A GESTIÓN WEB 

Sanchis Font, Rosario. S’estima i es barema. No se computen com a mèrit els 

titols que no siguen títols acadèmics oficials. El màster que es computa com a 

requisit no es computa com a mèrit. Només es computen els cursos que 

s’ajusten a les bases. 

Sanmartin Mena, Paula. S’estima i es barema. No se computen com a mèrit ni 

el B2 d’anglès ni el C1 de Valencià perquè són requisits. 

 

PRODUCTOR/A EXECUTIU/IVA/PRODUCTOR/A EJECUTIVO/A 

Artana Bodí, Mónica. Es desestima. El titol exigit en la RLT és el de 

Comunicació Audiovisual i aporta el de Periodisme que no és equivalent.  

Beltrán Samblás, Ana. Es desestima l’al·legació de l’experiència: no acredita 

funcions de productora executiva: Planificar, coordinar i gestionar recursos 

propis i aliens, amb control pressupostari. Supervisar els continguts 

audiovisuals. Optimitzar l'ús dels recursos assignats. Gestionar els drets i les 

autoritzacions d'explotació del producte audiovisual. Es desestima l’al·legació 

dels cursos per no ajustar-se a les bases. 
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OPERADOR/A DE SISTEMES INFORMÀTICS/OPERADOR/A DE SISTEMAS 

INFORMÀTICOS 

Bleda Pérez, Juan Antonio. Es desestima l’al·legació de l’experiència en 

l’àmbit privat per no ser empreses del sector audiovisual. 

Pérez López, Juan Carlos. Es desestima l’al·legació. La comisssió ha revisat 

la puntuació i es ratifica. L’experiència en RTVV no es computa per ser en un 

altra categoría. El màster en xarxer corporatives no és títol acadèmic oficial i no 

es computa en l’apartat d’altres titulacions. El B2 d’anglés es posterior a la data 

final de presentació de sol·licituds. 

 

TÈCNIC/A D’AUDIÈNCIES/TÉCNICO/A DE AUDIENCIAS 

Mas Cano, Antonio. No es valora el C1 de valencià per ser requisit. No es 

valora el màster per ser posterior a la data final de presentació de sol·licituds tal 

com s’assenyala en les bases. Es desestima l’al·legació dels cursos per 

aportar-se en fase d’al·legacions i no tindre relació amb el lloc. Es desestima 

l’al·legació de l’experiència en l’Administració Pública: no es valoren les 

practiques en la Generalitat Valenciana per ser posteriors al termini de 

presentació de sol·licituds. No es valora l’experiència en la UMH per no tindre 

relació amb el lloc de treball. S’estima  parcialment l’experiència en l’àmbit 

privat (Nolotire) i es valoren els 6 mesos que figuren en la vida laboral. 

 

 

 


