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ANNEX II 

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

AJUDANT/A DE PRODUCIÓ 

ALIAGA ALBIACH, MARIA JOSE. S'admet la documentació acreditativa dels requisits 
però no es valoren els mèrits per haver-se presentat la documentació acreditativa dels 
mateixos fora de termini. 

ARNAU FERNANDEZ, CLAUDIA MARIA: Amb la titulació aportada calen cinc anys 
d'experiència i no els acredita. 

CABALLERO MOLINA, MARIA. Respecte a les seues al·legacions sobre valoració de 
l'experiència, no s'admeten: no s'aporten contractes de treball ni figura en l'informe de 
vida laboral, tal com exigeixen les bases. Respecte als cursos de formació: Es 
corregeix error. Només se li valoren 2 cursos de més de 16 hores i un de més de 76 
hores. Total 2 punts. No té cap curs de més de 100 hores que s'ajuste a les bases. 

CALAFAT BENEYTO, MARIA JESÚS. S'admeten les seues al·legacions i es barema. 

CHOVER MONTANER, Vicent Xavier. S'admeten parcialment les seues al·legacions 
respecte a l'experiència. Respecte a les al·legacions sobre formació no s'admeten: 
només computen cursos relacionats amb les funcions pròpies de la categoria i que 
compleixen els requisits establits en les bases. 

COLLADO GARCES, ANGEL. S'admet l'al·legació referent a la presentació de 
documentació en termini. No s'admet la seua al·legació respecte a que amb la titulació 
de tècnic de so no calen cinc anys d'experiència. La titulació que conforme l’RLT 
eximeix del requisit d'experiència és el títol de Tècnic Superior en Producció 
d'audiovisuals i espectacles (Reial decret 1681/2011, de 18 de novembre). 

COSTA PUNTER, BORJA: Amb la titulació aportada calen cinc anys d'experiència i no 
els acredita. 

DAMAS MARTINEZ, SONIA. S'admeten les al·legacions i es valora la documentació 
aportada. Se li exclou perquè amb la titulació aportada es necessiten 5 anys 
d'experiència en funcions pròpies de la categoria que no acredita Base, 2.1. C i F. 

ESPINO NARVAEZ, MARIA DE LA CINTA. S'admeten les seues al·legacions i es 
barema. 

GARCIA TAMARIT, RAQUEL. S'admet l'al·legació i es valora una altra titulació 
acadèmica. 

GONZALEZ SAEZ, CLARISA. No s'admeten les al·legacions respecte a que amb la 
titulació de grau/llicenciatura en comunicació audiovisual no calen cinc anys 
d'experiència. La titulació que conforme l’RLT eximeix del requisit d'experiència és el 
títol de Tècnic Superior en Producció d'audiovisuals i espectacles (Reial decret 
1681/2011, de 18 de novembre). 

GRANERO MOYA, JOSE MANUEL. Respecte a la no valoració de l'anglés: No es 
valora ja que no va ser al·legat com a mèrit en presentar la sol·licitud. Respecte a la no 
valoració de la llicenciatura: No es valora ja que no va ser al·legada com a mèrit sinó 
com a requisit per a l'accés. Respecte a l'experiència no valorada: No s'admeten les 
seues al·legacions. Només es valora l'experiència acreditada en funcions iguals a les 
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de la categoria i en empreses del sector audiovisual. Respecte als cursos de formació: 
Es corregeix error i s'atorga la mateixa puntuació en les diferents seus. Es valora un 
curs de formació addicional. No es valoren cursos no impartits per centres de formació 
d'empleat públic o per universitats o equivalents. 

GRAS BROTONS, ELIA MARIA. S'admeten les seues al·legacions i es barema. 

HERNÁNDEZ JUAN, ROSARIO ÁGUEDA. S'admet la documentació acreditativa dels 
requisits.  S'exclou perquè amb la titulació aportada es calen cinc anys d'experiència i 
no els acredita. La titulació que conforme l’RLT eximeix del requisit d'experiència és el 
títol de Tècnic Superior en Producció d'audiovisuals i espectacles (Reial decret 
1681/2011, de 18 de novembre). 

JIMENEZ NAVARRO, SONIA. Respecte a la valoració de l'experiència: es procedeix a 
la seua correcció: Mesos treballat en RTVV: 0. Mesos treballats en una Administració 
pública: 27. Mesos treballats en empreses privades del sector audiovisual: 74 (134 - 60 
equivalent a 5 anys experiència). Respecte a la valoració d'idiomes: s'admet 
l'al·legació respecte a l'idioma italià i es puntua. Respecte a la resta no s'admeten les 
seues al·legacions en haver sigut baremats conformement al MCER. Respecte a la no 
valoració de la llicenciatura: No es valora ja que no va ser al·legada com a mèrit sinó 
com a requisit per a l'accés. 

MARTINEZ PENELLA, JUAN JOSE. No s'admeten les al·legacions respecte a que 
amb la titulació aportada no calen cinc anys d'experiència. La titulació que conforme 
l’RLT eximeix del requisit d'experiència és el títol de Tècnic Superior en Producció 
d'audiovisuals i espectacles (Reial decret 1681/2011, de 18 de novembre). Respecte a 
l'al·legació referent a la superació de procés selectiu: La categoria de productor només 
és equiparable a la d'ajudant de producció a l'efecte d'experiència però no de 
superació de procés selectiu. 

MARÍN ALFONSO, VIRGINIA. S'admeten les seues al·legacions i es barema. 

MIRAMBELL ALBEROLA, LAURA. No s'admeten les al·legacions respecte a que amb 
la titulació de grau/llicenciatura en comunicació audiovisual no calen cinc anys 
d'experiència. La titulació que conforme l’RLT eximeix del requisit d'experiència és el 
títol de Tècnic Superior en Producció d'audiovisuals i espectacles (Reial decret 
1681/2011, de 18 de novembre). 

NAVARRO BELENGUER, MARIA DESAMPARADOS: S'admet la documentació 
acreditativa dels requisits però no es valoren els mèrits per haver-se presentat la 
documentació acreditativa dels mateixos fora de termini. 

NAVARRO GARGALLO, IRENE. S'admeten les al·legacions i es valora la 
documentació aportada. Se li exclou perquè amb la titulació aportada calen 5 anys 
d'experiència en funcions pròpies de la categoria que no acredita Base, 2.1. C i F. 

NUÑEZ FURIO, MARIA. S'admeten les al·legacions i es barema. 

OLMOS MAS, MANUEL: S'admet la documentació acreditativa dels requisits però no 
es valoren els mèrits per haver-se presentat la documentació acreditativa dels 
mateixos fora de termini. 

ORTS ADELL, GEMA CARMEN. Amb la titulació aportada calen cinc anys 
d'experiència i no els acredita. 
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PADILLA LOZANO, ALBA. S'admeten les al·legacions respecte a que es va aportar 
documentació en termini i es valora la documentació aportada. Se li exclou perquè 
amb la titulació aportada calen 5 anys d'experiència en funcions pròpies de la 
categoria que no acredita. Base, 2.1. C i F.  

PALACIOS PINA, MARIA VICTORIA. S'admeten parcialment les seues al·legacions. 
L'experiència que es computa com a mèrit és únicament en la categoria d'ajudant de 
producció o equivalent i a ella ha de restar-se un període de cinc anys que constitueix 
requisit per a l'accés. 

PANADERO SOTOS, ANTONIO JESUS. No s'admeten les al·legacions respecte a 
que amb la titulació de grau/llicenciatura en comunicació audiovisual no calen cinc 
anys d'experiència. La titulació que conforme l’RLT eximeix del requisit d'experiència 
és el títol de Tècnic Superior en Producció d'audiovisuals i espectacles (Reial decret 
1681/2011, de 18 de novembre). 

PEREZ ADELANTADO, GEMMA. S'estima parcialment l'al·legació de l'experiència. Es 
computen, segons vida laboral, 54 mesos acreditats mitjançant contractes (fins a la 
data de finalització del termini de presentació de sol·licituds -25.10.2018-) i 63 mesos 
com a autònoma. Total 117 mesos menys 60 mesos de requisit. 

PICÓ ESTEVE, FRANCESC. No s'admeten les al·legacions. A l'experiència total en 
categoria equivalent han de restar-se 5 anys que computen com a requisit. Respecte a 
l'experiència en el sector privat, no s'aporten contractes, IAE tal com exigeixen les 
bases. Respecte a les al·legacions sobre baremació de la formació: No s'admeten. Es 
van al·legar 2 cursos de 15 hores i no s'acrediten documentalment. 

REINA MOLINA, JUAN ANTONIO: Amb la titulació aportada calen cinc anys 
d'experiència i no els acredita. No acredita nivell C1 valencià. 

ROYO CUBES, MIREIA CONSOL DEL PILAR. S'admet la documentació acreditativa 
dels requisits però no es valoren els mèrits per haver-se presentat la documentació 
acreditativa dels mateixos fora de termini. 

RUIZ GOMEZ, JOSE. S'admeten les seues al·legacions (217 - 60). 

SABATER ALONSO, MARIA ELISA: Amb la titulació aportada calen cinc anys 
d'experiència i no els acredita. 

SANTAMARIA ANDREU, MARIA FRANCISCA. S'admeten les seues al·legacions i es 
barema. 

TOMAS MUÑOZ, SERGIO. Àdhuc admetent que per error va presentar la 
documentació abans del seu requeriment i obertura de termini per a això (base novena 
2.1), no compleix els requisits ja que amb la titulació de tècnic superior de realització 
d'audiovisuals i espectacles es necessita 5 anys d'experiència i no els acredita. La 
titulació que conforme l’RLT eximeix del requisit d'experiència és el títol de Tècnic 
Superior en Producció d'audiovisuals i espectacles (Reial decret 1681/2011, de 18 de 
novembre). 

 

 


