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ANNEX II 

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

SEU: BURJASSOT 

METEORÒLEG/ÒLOGA 

CÁRCELES HERNANDEZ, Sergi 

Experiència laboral en RTVA: l'experiència professional ha d'acreditar-se com 

s'indica en la base quarta.2 pel qual no es valora al no aportar contracte de 

treball o certificat de serveis prestats de l’entitat pública  

CASTILLO PÉREZ, Sergio 

S'admeten al·legacions respecte a la causa d'exclusió i es barema. 

Experiència laboral: s'admet l'experiència en el Servei Meteorològic de 

Catalunya. No es valora com a experiència laboral el període de gaudi d'una 

beca de col·laboració (no relació jurídica laboral o mercantil) 

Altres titulacions: la diplomatura no és un títol acadèmic igual o superior a 

l'exigit per a l'accés. Els certificats de correspondència als nivells MECES no 

atorguen cap títol diferent al que es posseeix, ni suposen cap canvi en les 

competències professionals per a les quals habilita el títol posseït.  

PASCUAL MONTAÑES, Joan 

No es valoren les seues al·legacions respecte a la possessió d'un nivell 

d'idioma anglés equivalent al C1, al no aportar documentació acreditativa 

conforme a la base tercera, apartat 1.5 de la Resolució de 22 de juny de 2020, 

del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de 

Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell 

Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació 

laboral temporal en la categoria de meteoròleg o meteoròloga en la Societat 

Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana i es fa 

pública la convocatòria 

“Només es tindran en compte els títols, diplomes i certificats expedits per les 

escoles oficials d'idiomes, o els seus equivalents, així com els títols, diplomes i 

certificats expedits per universitats i altres institucions públiques o privades 

espanyoles i estrangeres, de conformitat amb el sistema de reconeixement de 
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competències en llengües estrangeres que establisca l'autoritat educativa 

corresponent” 

S'admet l'experiència en l'exercici de funcions similars com a treballador 

autònom (12 mesos). 

No s'admet com a experiència les pràctiques curriculars (base tercera 1.1 en 

relació amb la base quarta.2). 

 

 


