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ANNEX II 

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

REDACTOR/A AUDIOVISUAL ENG 

ALMENDROS TOLOSA, ISAAC. S'estima i es barema. 

ARTANA BODÍ, MÓNICA. S'estima parcialment. S'estima parcialment l'experiència en 
el sector privat. Es desestima l'antiguitat en RTVV, ja que és la que correspon segons 
el certificat expedit per la comissió de liquidació i que figura en l'informe de vida 
laboral. S'estimen parcialment els cursos de formació. 

BAYARRI NÚÑEZ, ÁGUEDA. S'estima i es barema. 

BERNABEU PEIRÓ, ÀNGELA. No s'admeten les al·legacions. La documentació 
aportada està fora de termini de presentació que finalitzava el 16/11/18 (base novena). 

BLANCO BENEYTO, ANA. No s'admeten les al·legacions. La documentació aportada 
no acredita una experiència de 2 anys en l'ús de càmeres ENG. 

CABALLERO MOLINA, MARIA. S'estima parcialment. S'estima parcialment 
l'experiència en el sector privat. Es desestima l'antiguitat en RTVV, per ser contractes 
de pràctiques. Es desestima l'apartat de cursos de formació per no ser oficials o no 
estar relacionats amb el lloc de treball. 

CALAFAT BENEYTO, MARIA JESÚS. No s'admeten les al·legacions. La 
documentació aportada no acredita una experiència de 2 anys en l'ús de càmeres 
ENG. 

CHOVER MONTANER, VICENT-XAVIER. S'estima parcialment. S'estima el temps 
treballat en l'administració pública. Es desestima l'apartat de cursos de formació per no 
ser oficials o no relacionats amb la categoria. 

COSTA PUNTER, FRANCISCO DE BORJA. No s'admeten les al·legacions. La 
documentació aportada està fora de termini de presentació que finalitzava el 16/11/18 
(base novena).  

ECHAZARRETA CARRIÓN, JULIÁN. No s'admeten les al·legacions. Es desestima el 
temps treballat en RTVV com a experiència per no ser de la categoria a la qual aspira. 
Es desestima el temps treballat en el sector públic per no correspondre's amb la 
categoria a la qual aspira. Es desestima el temps treballat en l'empresa privada per no 
correspondre's amb la categoria. 

FERRER GARCÍA, MARCOS JOAQUÍN. S'estima i es barema. 

GIMÉNEZ CAMACHO, ALFREDO. Es desestimen les al·legacions. Es desestima 
l'experiència professional per no correspondre amb la categoria a la qual aspira. Es 
desestima el mèrit de la titulació de valencià, per ser requisit. Es desestimen les 
titulacions per ser inferiors al requisit.  

HUERTA FABREGAT, ALEJANDRO. No s'admeten les al·legacions. El certificat 
aportat no es correspon amb el temps reflectit en l'informe de vida laboral ni s'aporta 
contracte de treball.  
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IGLESIAS GARCÍA, IRENE. No s'admeten les al·legacions. La documentació aportada 
no acredita una experiència de 2 anys en l'ús de càmeres ENG. 

LUCAS VILLA, JOSÉ LUIS. S'estima i es barema. 

MARÍN ALFONSO, VIRGINIA. S'estima i es barema. 

MILIAN FORTANET, MARTA. No s'admeten les al·legacions. La documentació 
aportada no acredita una experiència de 2 anys en l'ús de càmeres ENG. 

MORENO SÁNCHEZ, SONIA: Es desestimen les al·legacions. Es desestima 
l'experiència professional per no correspondre amb la categoria a la qual aspira.  

NAVARRO GARGALLO, IRENE: No s'admeten les al·legacions. La documentació 
aportada està fora de termini de presentació que finalitzava el 16/11/18 (base novena). 

NÚÑEZ FURIÓ, MARIA. No s'admeten les al·legacions. El certificat de professionalitat 
no acredita una experiència de 2 anys en l'ús de càmeres ENG. 

OLMOS MAS, MANUEL. No s'admeten les al·legacions. La documentació aportada 
està fora de termini de presentació que finalitzava el 16/11/18 (base novena). 

ORTIZ TARRASÓN, PATRICIO. No s'admeten les al·legacions. La documentació 
aportada no acredita una experiència de 2 anys en l'ús de càmeres ENG. 

ORTS ADELL, GEMA CARMEN. No s'admeten les al·legacions. La documentació 
aportada està fora de termini de presentació que finalitzava el 16/11/18 (base novena). 

PARRA PRIMO, JOSÉ ANTONIO. S'estima i es barema. 

PICÓ GOMIS, BERNAT. S'estima i es barema. 

PUIG GIL, LUIS. No s'admeten les al·legacions. Es desestima l'antiguitat en RTVV, és 
la que correspon segons el certificat expedit per la comissió de liquidació i que figura 
en l'informe de vida laboral. Es desestima com a experiència el temps treballat en 
RTVV per no ser de la categoria a la qual aspira. Es desestima el B1 d'anglés, per no 
ser un títol oficial. 

REDONDO OLTRA, MARIA CARMEN. S'estima i es barema. 

RIEGO FANDOS, ELENA. S'estima parcialment. Es desestima l'experiència per no 
estar relacionat amb la categoria. S'estima parcialment l'apartat de cursos de formació. 

ROMERO MORÓN, MARÍA MERCEDES. S'estima i es barema. 

SALES RAMOS, CARLA. No s'admeten les al·legacions. La documentació aportada 
no acredita una experiència de 2 anys en l'ús de càmeres ENG. 

SALMERÓN MEGÍAS, MARÍA AMPARO. S'estima parcialment. En l'apartat de 
l'experiència s'estima parcialment segons contractes que corresponguen a la 
categoria. L'apartat de cursos s'estima parcialment. 

SANJUAN NARBONA, CLARA EMILIA. S'estima i es barema. 

SIMÓ LLUESMA, JORDI JOSEP. S'estima i es barema. 

SIMÓN BORRELL, SERGIO. No s'admeten les al·legacions. La documentació 
aportada no acredita una experiència de 2 anys en l'ús de càmeres ENG. 
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TOMÁS GOZÁLBEZ, EMMA. No s'admeten les al·legacions. La documentació 
aportada no acredita una experiència de 2 anys en l'ús de càmeres ENG. 

VIDAL TECLES, VÍCTOR. S'estima parcialment. S'estima el temps treballat en 
l'administració pública. Desestimem el temps treballat en l'empresa privada per no ser 
de la categoria a la qual aspira. S'estima parcialment l'apartat de cursos de formació. 

 

PERIODISTA ESPORTIU/A ENG 

ALMENDROS TOLOSA, ISAAC. S'estima i es barema. 

ARTANA BODÍ, MÓNICA. S'estima parcialment. S'estima parcialment l'experiència en 
el sector privat. Es desestima l'antiguitat en RTVV, és la que correspon segons el 
certificat expedit per la comissió de liquidació i que figura en l'informe de vida laboral. 
S'estimen parcialment els cursos de formació. 

BAYARRI NÚÑEZ, ÁGUEDA. S'estima i es barema. 

BLANCO BENEYTO, ANA. No s'admeten les al·legacions. La documentació aportada 
no acredita una experiència de 2 anys en l'ús de càmeres ENG. 

CABALLERO MOLINA, MARIA. S'estima parcialment. Estimem parcialment 
l'experiència en el sector privat. Es desestima l'antiguitat en RTVV, per ser contractes 
de pràctiques. Es desestima l'apartat de cursos de formació per no ser oficials o no 
estar relacionats amb el lloc de treball. 

CHOVER MONTANER, VICENT-XAVIER. S'estima parcialment. S'estima el temps 
treballat en l'administració pública. Es desestima l'apartat de cursos de formació per no 
ser oficials o no relacionats amb la categoria. 

COSTA PUNTER, BORJA. No s'admeten les al·legacions. La documentació aportada 
està fora de termini de presentació que finalitzava el 16/11/18 (base novena). 

FERRER GARCÍA, MARCOS JOAQUÍN. S'estima i es barema. 

HUERTA FABREGAT, ALEJANDRO. No s'admeten les al·legacions. El certificat 
aportat no es correspon amb el temps reflectit en l'informe de vida laboral ni s'aporta 
contracte de treball.  

IGLESIAS GARCÍA, IRENE: No s'admeten les al·legacions. La documentació aportada 
no acredita una experiència de 2 anys en l'ús de càmeres ENG. 

IGUAL GARCÍA, JUAN: No s'admeten les al·legacions. La documentació aportada no 
acredita una experiència de 2 anys en l'ús de càmeres ENG. Així mateix el títol aportat 
no conté l'especialitat (no s'aporta el revers del títol).  

LUCAS VILLA, JOSÉ LUIS. S'estima i es barema. 

MILIÁN FORTANET, MARTA. No s'admeten les al·legacions. La documentació 
aportada no acredita una experiència de 2 anys en l'ús de càmeres ENG. 

NAVARRO GARGALLO, IRENE. No s'admeten les al·legacions. La documentació 
aportada està fora de termini de presentació que finalitzava el 16/11/18 (base novena). 
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NÚÑEZ FURIÓ, MARIA. No s'admeten les al·legacions. El certificat de professionalitat 
no acredita una experiència de 2 anys en l'ús de càmeres ENG. 

ORTIZ TARRASÓN, PATRICIO. No s'admeten les al·legacions. La documentació 
aportada no acredita una experiència de 2 anys en l'ús de càmeres ENG. 

ORTS ADELL, GEMA CARMEN. No s'admeten les al·legacions. La documentació 
aportada està fora de termini de presentació que finalitzava el 16/11/18 (base novena). 

PICÓ GOMIS, BERNAT. S'estima i es barema. 

PUIG GIL, LUIS. No s'admeten les al·legacions. Es desestima l'antiguitat en RTVV, és 
la que correspon segons el certificat expedit per la comissió de liquidació i que figura 
en l'informe de vida laboral. Es desestima com a experiència el temps treballat en 
RTVV per no ser de la categoria a la qual aspira. Es desestima el B1 d'anglés, per no 
ser un títol oficial. 

SALMERÓN MEGÍAS, MARÍA AMPARO. S'estima parcialment. En l'apartat de 
l'experiència s'estima parcialment segons contractes que corresponguen a la 
categoria. L'apartat de cursos s'estima parcialment. 

SALES RAMOS, CARLA. No s'admeten les al·legacions. La documentació aportada 
no acredita una experiència de 2 anys en l'ús de càmeres ENG. 

RIEGO FANDOS, ELENA. S'estima parcialment. Es desestima l'experiència per no 
estar relacionat amb la categoria. S'estima parcialment l'apartat de cursos de formació. 

SANTAMARÍA CORTINA, JUAN ALBERTO. No s'admeten les al·legacions. La 
documentació aportada no acredita una experiència de 2 anys en l'ús de càmeres 
ENG. 

SIMÓN BORRELL, SERGIO. No s'admeten les al·legacions. La documentació 
aportada no acredita una experiència de 2 anys en l'ús de càmeres ENG. 

SIMÓ LLUESMA, JORDI JOSEP. S'estima i es barema. 

TOMÁS GOZÁLBEZ, EMMA. No s'admeten les al·legacions. La documentació 
aportada no acredita una experiència de 2 anys en l'ús de càmeres ENG. 

VIDAL TECLES, VÍCTOR. S'estima parcialment. Estimem el temps treballat en 
l'administració pública. Es desestima el temps treballat en l'empresa privada per no ser 
de la categoria a la qual aspira. S'estima parcialment l'apartat de cursos de formació. 

 

OPERADOR/A DE SISTEMES 

AJENJO MAS, MARIA DEL PILAR. Exclosa. No s'admeten les al·legacions. La 
documentació acreditativa dels requisits i mèrits al·legats es presenta fora del termini 
establit en la Resolució de 09/11/18 i que finalitzava el 16/11/18. Base novena 2 de la 
Resolució de 3 d'octubre de 2018 (DOGV 15/10). 

CUMPLIDO MUÑOZ, OVIDIO. Es desestimen les al·legacions. Respecte a la valoració 
de l'experiència, s'ha valorat d'acord amb el certificat expedit per la comissió 
liquidadora corresponent a la mateixa categoria o equivalent, i es descompta el 
període de 5 anys manifestat per l'interessat. 
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DÍAZ BALLESTEROS, YOLANDA. No s'admeten les al·legacions. El document aportat 
sobre certificat de professionalitat no és admissible en no haver sigut expedit per 
l'autoritat competent (pel Servei Públic d'Ocupació Estatal i per l'administració laboral 
competent de les comunitats autònomes). 

ESCRIG MONFORT, ELADIO. S'admeten les al·legacions respecte a la valoració de 
l'experiència en l'antic grup RTVV i es corregeixen d'acord amb la certificació oficial 
expedida per la comissió liquidadora. 

GARCÍA DE LA FUENTE, MARIA ELENA. Per error en la comprovació del compliment 
del requisit de titulació va ser exclosa, per la qual cosa es procedeix a la seua 
admissió i es barema. 

JAÉN CABALLERO, JAIME JOSÉ. S'admeten les al·legacions respecte a la valoració 
de l'experiència: per error es van descomptar 60 mesos. No s'admet com a experiència 
en categoria equivalent el temps treballat com a auxiliar d'explotació. No s'admet 
l'al·legació respecte a la superació de procés selectiu en la categoria de tècnic 
electrònic. L'equivalència entre antigues categories del grup RTVV i l'actual és a 
l'efecte d'experiència però no de procés selectiu. No s'admeten les al·legacions 
respecte a altres titulacions acadèmiques: el certificat de professionalitat no és una 
titulació dins del sistema educatiu. Respecte a la formació, s'admeten parcialment les 
al·legacions i es valora un curs de 50 hores. Els restants no es valoren per no estar 
impartits o homologats pels centres a què es refereix la base tercera. 1.6.2 o no tindre 
el mínim d'hores. 

JUAN ROIG, GIOVANNA. Per error en la comprovació del compliment del requisit de 
titulació va ser exclosa, per la qual cosa es procedeix a la seua admissió i es barema. 

MIFSUT HERRERA, JULIO CÉSAR. No s'admeten les al·legacions. La llicenciatura en 
Informàtica equival a Enginyeria Informàtica, però no a Tècnic Superior Família 
Professional Informàtica.  

REBOLL SORIANO, JOAQUÍN. Per error en la comprovació del compliment del 
requisit de titulació va ser exclòs, per la qual cosa es procedeix a la seua admissió i es 
barema. 

TOMÁS MUÑOZ, SERGIO. No s'admeten les al·legacions. La documentació aportada 
està fora del termini de presentació que finalitzava el 16/11/18. (base novena i 
resolució de 9 de novembre de 2018). 

TORRES NAVARRO, RAFAEL. No s'admeten les al·legacions. La llicenciatura en 
Informàtica equival a Enginyeria Informàtica, però no a Tècnic Superior Família 
Professional Informàtica.  

 

PRODUCTOR/A INFORMATIUS/ PROGRAMES 

JIMÉNEZ NAVARRO, SONIA. S'estima parcialment. S'estima la titulació. Es desestima 
el requisit d'anglés. Aporta el B2 i s'exigeix el C1. S'exclou per falta d'aquest requisit. 

LUCAS VILLA, JOSÉ LUIS. Es desestimen les al·legacions perquè les funcions que 
acredita no coincideixen amb les previstes en les bases. 

MILIÁN FORTANET, MARTA. Es desestima l'al·legació. No acredita el requisit C1 
d'anglés. 
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NAVARRO GARGALLO, IRENE. Es desestima l’al·legació per presentar la 
documentació fora de termini. La documentació aportada està fora de termini de 
presentació que finalitzava el 16/11/18 (base novena). La Resolució del 9/11/18 
establia presentar la documentació en la seu de l’SAMC. 

NÚÑEZ FURIÓ, MARÍA. Es desestima l'experiència per no ser els contractes de la 
categoria a la qual aspira. 

PUERTAS GRAU, HELENA. Es desestimen les al·legacions. Respecte a l'experiència 
no es pot admetre el certificat aportat.  

RAUSELL LLEDÓ, IGNACIO. S'admet l'al·legació en l'apartat de cursos de formació. 
S'admet el màster de títol propi i se li valora com a cursos de formació. S'admet 
l'experiència en el sector privat. 

ROJO CERVERA, MARTA. S'estima l'al·legació i es barema. 

SIMÓN BORRELL, SERGIO. Es desestima l'al·legació. No acredita el requisit C1 
d'anglés. 

  

ANALISTA PROGRAMADOR/A 

CHILLARÓN PÉREZ, RAQUEL. S'admeten parcialment les seues al·legacions i es 
valora un curs de formació. Els restants cursos no es valoren per no aconseguir el 
mínim d'hores per al seu còmput (15) o no complir els requisits per a la seua admissió 
establits en la base tercera. 1.6.2. No s'admeten les seues al·legacions respecte a la 
valoració d'experiència al no aportar contracte de treball tal com exigeix la base quarta 
apartat 2. 

GARCIA PERIS, LLIURADA. No s'admeten les al·legacions. No consta presentada la 
documentació acreditativa de requisits i mèrits. Base novena. 

MIFSUT HERRERA, JULIO CÉSAR. S'admeten les al·legacions. 

RUBIO SANTOS, ROSA MARIA. S'admeten les al·legacions i es valora l'experiència 
en el sector privat. 

 

ENGINYER/A DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIÓ 

GODOY FERNÁNDEZ, DANIEL LUIS. No s'admeten les al·legacions. La titulació que 
d’acord amb l’RPT s'exigeix per a formar part de la borsa de la categoria és Enginyeria 
Tècnica en Informàtica, Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions o els seus 
equivalents. La llicenciatura en Informàtica equival a Enginyeria Informàtica, però no a 
Enginyeria Tècnica en Informàtica o grau en Informàtica. (DA huitena RD 967/2014). 
Aquest mateix criteri s’ha aplicat en situacions anàlogues. 

MIFSUT HERRERA, JULIO CÉSAR. No s'admeten les al·legacions. La titulació que 
d’acord amb l’RPT s'exigeix per a formar part de la borsa de la categoria és Enginyeria 
Tècnica en Informàtica, Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions o els seus 
equivalents. La llicenciatura en Informàtica equival a Enginyeria Informàtica, però no a 
Enginyeria Tècnica en Informàtica o grau en Informàtica. (DA huitena RD 967/2014). 
Aquest mateix criteri s’ha aplicat en situacions anàlogues. 
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RUBIO SANTOS, ROSA MARIA. No s'admeten les al·legacions. La titulació que 
d’acord amb l’RPT s'exigeix per a formar part de la borsa de la categoria és Enginyeria 
Tècnica en Informàtica, Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions o els seus 
equivalents. La llicenciatura en Informàtica equival a Enginyeria Informàtica, però no a 
Enginyeria Tècnica en Informàtica o grau en Informàtica. (DA huitena RD 967/2014). 
Aquest mateix criteri s’ha aplicat en situacions anàlogues. 

TORRES NAVARRO, RAFAEL. No s'admeten les al·legacions. La titulació que d’acord 
amb l’RPT s'exigeix per a formar part de la borsa de la categoria és Enginyeria Tècnica 
en Informàtica, Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions o els seus equivalents. La 
llicenciatura en Informàtica equival a Enginyeria Informàtica, però no a Enginyeria 
Tècnica en Informàtica o grau en Informàtica. (DA huitena RD 967/2014). Aquest 
mateix criteri s’ha aplicat en situacions anàlogues. 

 

DESENVOLUPADOR/A INTEGRADOR/A APLICATIUS 

AJENJO MAS, MARIA DEL PILAR. No s'admeten les al·legacions. La titulació que 
d’acord amb l’RPT s'exigeix per a formar part de la borsa de la categoria és Enginyeria 
Tècnica en Informàtica, Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions o els seus 
equivalents. La llicenciatura en Informàtica equival a Enginyeria Informàtica, però no a 
Enginyeria Tècnica en Informàtica o grau en Informàtica. (DA huitena RD 967/2014). 
Aquest mateix criteri s’ha aplicat en situacions anàlogues. 

MIFSUT HERRERA, JULIO CÉSAR. No s'admeten les al·legacions. La titulació que 
d’acord amb l’RPT s'exigeix per a formar part de la borsa de la categoria és Enginyeria 
Tècnica en Informàtica, Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions o els seus 
equivalents. La llicenciatura en Informàtica equival a Enginyeria Informàtica, però no a 
Enginyeria Tècnica en Informàtica o grau en Informàtica. (DA huitena RD 967/2014). 
Aquest mateix criteri s’ha aplicat en situacions anàlogues. 

RUIZ LIÉBANA, ESTRELLA. Exclosa. La documentació acreditativa dels requisits i 
mèrits al·legats es presenta fora del termini establit en la resolució de 09/11/18. Base 
novena.2 de la resolució de 3 d'octubre de 2018 (DOGV 15/10) 

TORRES NAVARRO, RAFAEL. No s'admeten les al·legacions. La titulació que d’acord 
amb l’RPT s'exigeix per a formar part de la borsa de la categoria és Enginyeria Tècnica 
en Informàtica, Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions o els seus equivalents. La 
llicenciatura en Informàtica equival a Enginyeria Informàtica, però no a Enginyeria 
Tècnica en Informàtica o grau en Informàtica. (DA huitena RD 967/2014). Aquest 
mateix criteri s’ha aplicat en situacions anàlogues.  

 

 


