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ANNEX II 

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

SEU/SEDE: BURJASSOT  

SEO MÀNAGER/SEO MÁNAGER 

COLL COLLADO, TERESA 

S'estima l'al·legació. 

GARCÍA BAYARRI, JÚLIA 

Es desestima l'al·legació referida a l'experiència: no ha sigut valorada 
l'experiència en el sector privat per no aportar contractes (base quarta, apartat 
2). El C1 presentat ha sigut tingut en compte però en ser requisit no computa 
com a mèrit (base tercera, apartat 1.4). S'estima l'al·legació referida al Màster 
de Drets Humans, Globalització i Democràcia i es valora (1,5). S'estima 
l'al·legació referida als cursos de formació i es valora (1). 

IBAÑEZ NAVARRO, NÚRIA 

Es desestima l'al·legació. El títol presentat és un títol propi de la VIU però no és 
un títol oficial. En els títols oficials consta en el document aquesta 
circumstància. 

SANCHIS VILA, DOLORS 

S'estima l'al·legació. 

SANZ BALLESTER, ALBERT 

Es desestimen les al·legacions. Només es valora l'experiència en la mateixa 
categoria professional (base tercera, apartat 1.1), l'experiència en el sector 
privat (Diapasó) s'acredita mitjançant contracte laboral que no s'aporta (base 
quarta, apartat 2), el document que s'aporta (Letter of Reference) no es 
correspon amb el contracte aportat. Les titulacions acadèmiques oficials han de 
ser d'igual o superior nivell a l'exigit per a l'accés a l'àrea o categoria 
professional a la qual s'opta (base tercera, apartat 1.6). El màster aportat no és 
títol oficial (base tercera, apartat 1.6). La titulació exigida en l'apartat 1.6.3 és 
de formació en màrqueting d'investigació, SEU i posicionaments o màrqueting 
digital acreditada mitjançant titulació universitària oficial o pròpia (RLT vigent). 
El màster ha sigut valorat en l’apartat de cursos de formació. 

TOMÀS TUDELA, ANA ISABEL 

S'estima l'al·legació i es barema. 
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SEU/SEDE: ALACANT/ALICANTE 

AJUDANT/A DE PRODUCCIÓ/AJUDANTE/A DE PRODUCCIÓN 

CAMACHO VALENCIANO, ALBA 

Es desestimen les al·legacions. Només es puntua l'experiència com a 
productora o com ajudanta de producció (base tercera, apartat 1.1) El C1 
presentat ha sigut tingut en compte però en ser requisit no computa com a 
mèrit (base tercera, apartat 1.4).  

CAMPAYO CRESPO, JOSÉ MIGUEL 

Es desestima l'al·legació per no acreditar l'experiència conforme a les bases 
(base quarta, apartat 2). 

LLORCA VAELLO, ÁNGELA 

S'estima l'al·legació i es barema. 

MADRID GARCÍA, GREGORIO JUAN 

Es desestima l'al·legació. D'acord amb la base quarta, apartat 4, el valencià 
“S’acreditarà mitjançant certificat de la Junta Qualificadora de Coneixements de 
Valencià o certificats equivalents o homologats, de conformitat amb la relació 
d’equivalències establida en l’annex II de l’Ordre 7/2017, de 2 de març, de la 
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els 
certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i 
l’homologació i la validació d’altres títols i certificats.” La citada Ordre no 
estableix l'equivalència o homologació entre el C1 i el certificat de l’EOI aportat. 

SANCHO SANCHO, MARIO  

S'estima l'al·legació i es barema. 

SANZ BALLESTER, ALBERT 

Es desestimen les al·legacions. Només es valora l'experiència en la mateixa 
categoria professional (base tercera, apartat 1.1), l'experiència en el sector 
privat (Diapasó) s'acredita mitjançant contracte laboral que no s'aporta (base 
quarta, apartat 2), el document que s'aporta (Letter of Reference) no es 
correspon amb el contracte aportat. El màster aportat no és títol oficial (base 
tercera, apartat 1.6). En l'apartat 1.6.2 només es valoraran els cursos de 
formació i perfeccionament el contingut del qual estiga relacionat directament 
amb l'actualització dels coneixements a desenvolupar en el lloc de treball a 
ocupar (base tercera apartat 1.6.2). 

VICENTE SEMPERE, MOTXO 

S'estima l'al·legació i es barema 
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