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ANNEX II 

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

SEU: BURJASSOT 

SEO MÀNAGER 

BOU VIDAGAÑ, ADRIÀ. S'estimen les seues al·legacions i es revisen els mèrits 
al·legats. 

GARCIA ULL, FRANCISCO JOSE. No s'admeten les seues al·legacions. EL nivell C1 
valencià és requisit per a l'admissió a la categoria i, per tant, no pot valorar-se com a 
mèrit. La formació valorada és únicament la què compleix els requisits establits en la 
base tercera 1.6.2. L'experiència valorada és únicament la què guarda relació amb les 
funcions assignades al lloc i documentada amb contracte de treball i informe de vida 
laboral. 

HERNÁNDEZ GARCÍA, RAQUEL. No s'admeten les seues al·legacions. La sol·licitud 
telemàtica no es va presentar amb certificat de signatura digital tal com consta en 
l'expedient, per la qual cosa havia de presentar-se el full de sol·licitud en el temps i 
forma indicades en la base cinquena. 2. paràgraf 2. 

LANDA MARTINEZ, MARA. No s'admeten les seues al·legacions. La sol·licitud 
telemàtica no es va presentar amb certificat de signatura digital tal com consta en 
l'expedient, per la qual cosa havia de presentar-se el full de sol·licitud en el temps i 
forma indicades en la base cinquena. 2. paràgraf 2. 

LLORENTE ESCRIBANO, SILVIA. Es rectifica l’errada en la valoració dels 
cursos.  
 

LUCAS VILLA, JOSE LUIS. S'admeten les seues al·legacions respecte a la valoració 
de l'experiència en la Generalitat. 

MENA SANMARTIN, PAULA. S'admeten les seues al·legacions i es valora 
l'experiència feta constar en la sol·licitud. 

RODRIGUEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO. S'admeten les seues al·legacions i es 
valora la formació acreditada. 

 

EXPERT/A EN XARXES I COMUNICACIÓ 

BOU VIDAGAÑ, ADRIÀ. S'estimen les seues al·legacions i es revisen els mèrits 
al·legats. 

GARCIA ULL, FRANCISCO JOSE. No s'admeten les seues al·legacions. EL nivell C1 
valencià és requisit per a l'admissió a la categoria i, per tant, no pot valorar-se com a 
mèrit. La formació valorada és únicament la què compleix els requisits establits en la 
base tercera 1.6.2. L'experiència valorada és únicament la què guarda relació amb les 
funcions assignades al lloc i documentada amb contracte de treball i informe de vida 
laboral. 
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LANDA MARTINEZ, MARA. No s'admeten les seues al·legacions. La sol·licitud 
telemàtica no es va presentar amb certificat de signatura digital tal com consta en 
l'expedient, per la qual cosa havia de presentar-se el full de sol·licitud en el temps i 
forma indicades en la base cinquena. 2. paràgraf 2. 

LUCAS VILLA, JOSE LUIS. S'admeten les seues al·legacions respecte a la valoració 
de l'experiència en la Generalitat. 

MARFULL SALAS, XAVIER. No s'admeten les seues al·legacions. La sol·licitud va ser 
presentada fora del termini (11/12/18 data de presentació sent la data de finalització 
del termini de presentació de sol·licituds el 07/12/18) 

MARTÍN MOLIN, GASPAR. Es corregeix la puntuació de l'apartat d'altres titulacions i 
no es valora el màster en estudis xinesos per no ajustar-se a les bases. Tampoc 
s’havia valorat en les altres categories a les què s’ha presentat. 

MENA SANMARTIN, PAULA. S'admeten les seues al·legacions i es valora 
l'experiència feta constar en la sol·licitud. 

REY CALATAYUD, VICTOR. No s'admeten les seues al·legacions. La formació 
valorada és únicament la que compleix els requisits establits en la base tercera 1.6.2. 
El temps treballat com a periodista redactor no pot computar-se en l'apartat 
d'experiència d'acord amb la base tercera. 1.1.1. però s'ha valorat com a antiguitat el 
temps que consta en el certificat expedit per la comissió liquidadora d'RTVV. 

RODRIGUEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO. S'admeten les seues al·legacions i es 
valora la formació acreditada. 

 

ANALISTA DE MITJANS SOCIALS 

BOU VIDAGAÑ, ADRIÀ. S'estimen les seues al·legacions i es revisen els mèrits 
al·legats. 

GARCIA ULL, FRANCISCO JOSE. No s'admeten les seues al·legacions. EL nivell C1 
valencià és requisit per a l'admissió a la categoria i, per tant, no pot valorar-se com a 
mèrit. La formació valorada és únicament la què compleix els requisits establits en la 
base tercera 1.6.2. L'experiència valorada és únicament la què guarda relació amb les 
funcions assignades al lloc i documentada amb contracte de treball i informe de vida 
laboral. 

LANDA MARTINEZ, MARA. No s'admeten les seues al·legacions. La sol·licitud 
telemàtica no es va presentar amb certificat de signatura digital tal com consta en 
l'expedient, per la qual cosa havia de presentar-se el full de sol·licitud en el temps i 
forma indicades en la base cinquena. 2. paràgraf 2. 

LLORENTE ESCRIBANO, SILVIA. Es rectifica l’errada en la valoració dels 
cursos.  
 

LUCAS VILLA, JOSE LUIS. S'admeten les seues al·legacions respecte a la valoració 
de l'experiència en la Generalitat. 

MENA SANMARTIN, PAULA. S'admeten les seues al·legacions i es valora 
l'experiència feta constar en la sol·licitud. 
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REY CALATAYUD, VICTOR. No s'admeten les seues al·legacions. La formació 
valorada és únicament la que compleix els requisits establits en la base tercera 1.6.2. 
El temps treballat com a periodista redactor no pot computar-se en l'apartat 
d'experiència d'acord amb la base tercera. 1.1.1. però s'ha valorat com a antiguitat el 
temps que consta en el certificat expedit per la comissió liquidadora d'RTVV. 

RODRIGUEZ GUTIERREZ, ALEJANDRO. S'admeten les seues al·legacions i es 
valora la formació acreditada. 

 

 

METEORÒLEG/ÒLOGA 

RECIO BERENGUER, SANDRA. Es desestimen les seues al·legacions. El nivell C1 
de valencià i el nivell B2 d'anglés són requisits per a l'admissió a la categoria pel que 
no poden valorar-se com a mèrits. Base tercera. 1.4 i 1.5 

SANTANDREU SALCEDO, MARC. Es desestimen les seues al·legacions respecte a 
la no valoració de nivell C1 d’anglés i A2 d'alemany, al no haver-se fet constar com a 
mèrits en la sol·licitud presentada. Base novena.2.1. 

Es desestimen les seues al·legacions respecte a la no valoració d'un curs: el curs 
al·legat sí ha sigut valorat com a mèrit no així l'altre curs al·legat de 21 hores de 
durada per no guardar relació directa amb els coneixements a desenvolupar en la 
categoria al fet que s'aspira. Base tercera.1.6.2. 

SEGURA SEMPERE, MIGUEL. S'admeten parcialment les seues al·legacions. 
S'admeten 15 mesos d'experiència en empresa pública en constar en la documentació 
aportada la data d’inici i data fi de la relació jurídica. 


