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ANNEX 

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

 

AJUDANT/A DE REALITZACIÓ 

 

AGUILLO PALOMAR, CARLOS: S'estima i es barema. 

ALFONSO ARIZMENDI, IRENE: Es desestima per no aportar titulació requerida 
(Batxiller). 

BLAY CARBÓ, GONÇAL: S'estima i es barema.   

CAMPOS FERNANDEZ, MARIA LUISA: S'estima i es barema.   

DÍEZ BAYO, PILAR: S'estima i es barema.   

HUERTAS BELLIDO, ENRIQUE: S'estima i es barema. 

PUCHADES LATORRE, JAVIER PEDRO: Es desestima per ja haver sigut valorada 
en la baremació inicial. 

PUIG GIL, LUIS: Es desestima per no aportar titulació requerida (Batxiller). 

SOLER CORTÉS, HIPÒLIT: Es desestima: quant a l'experiència en el sector privat, 
perquè no correspon a la categoria i, quant als cursos, per ser-ne un privat i l’altre de 
docent . 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA 

 

ALEGRE SORNOSA, JUAN MANUEL: 

Es desestima l’al·legació respecte als cursos de formació perquè no tenen relació amb 
el lloc de treball a què s’opta. 

S’estima parcialment l’al·legació respecto al temps treballat en l’antiga RTVV i se 
barema una experiència total de 176 mesos. 

CAMPAYO CRESPO, JOSE MIGUEL: 

S’estima i es barema l’al·legació respecte a la superació del procés selectiu en l’antiga 
RTVV. 

S’estima l’al·legació respecto als cursos de formació i es baremen: es computa el 
màxim en l’esmentat apartat. 

Es corregeix la puntuació del B2 d’anglès, ja que, d’acord amb el Decret 61/2017 de 17 
de maig del Consell, per a obtenir el B2 cal obtenir el Pearson Test of English General 
Level 3. 
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FAYOS GONZÁLEZ, MARIA ROSARIO:  

Se desestima l’al·legació respecte a l’experiència en RTVV per no quedar acreditada 
en l’informe de liquidació de RTVV l’esmentada experiència. 

S’estima parcialment i es barema l’al·legació respecte als cursos de formació: es 
computa un curs de més de 15 hores i es desestima la resta per no ser cursos oficials 
vàlids o per no tenir relació amb la categoria a què s’opta. 

GRAS BROTONS, ELIA MARIA: S’estima i es barema les al·legacions respecte a 
l’experiència en RTVV. 

LÓPEZ SANCHIS , BELÉN: 

Es desestima l’ al·legació de la titulació per no tractar-se de títol oficial vàlid. Es 
desestima l’al·legació respecte als cursos de formació, ja que els cursos no baremats 
no tenen relació amb el lloc de treball a què s’opta. 

MAÑES CERVERA, Mª LUISA: Es desestima l’al·legació per presentar la 
documentació requerida fora de termini. 

MIR LABRADOR, Mª TERESA: Es desestima l’al·legació relativa al requisit del B1 de 
valencià per ser el certificat posterior a la data límit de presentació de sol·licituds. 

RABADÁN HONRUBIA, FRANCISCO: S’estima parcialment i es barema l’al·legació 
respecte als cursos de formació: es computa un curs addicional de més de 15 hores i 
es desestima la resta per no ser cursos oficials vàlids. 

RODRÍGUEZ MARÍN, MARIA LEONOR: Es desestima l’al·legació respecte al procés 
selectiu. El procés selectiu només es té en compte si, després de superar-lo, s’ha 
desenvolupat, com a personal laboral fix, un lloc de treball en el grup de l’antiga RTVV 
pertanyent a la mateixa categoria professional a què es concorre. 

SÁNCHEZ HERRADOR, MARIA DOLORES: Es desestima l’al·legació per presentar 
la documentació requerida fora de termini. 

 

IL·LUMINADOR/A 

 

ALPUENTE AROCA, JUAN BAUTISTA: Es desestima l’al·legació de l’experiència en 
RTVV perquè no correspon a la categoria a què opta. 

 

METEORÒLEG/A 

 

BARRANCO ESPAÑOL, AURELIO JESÚS: Es desestima l’al·legació per presentar la 
documentació requerida fora de termini. 

LLORET GUAL, PILAR: No es barema perquè no se li ha requerit documentació. 

RUBIO ESPAÑA, ANTONIO: Es desestima l’al·legació per presentar la documentació 
requerida fora de termini. 
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SANZ AMORÓS, MARIA DEL MAR: S’estima l’al·legació del requisit d’anglès i es 
barema. 

 

OPERADOR/A DE CÀMERA MUNTADOR/A 

 

BURJASSOT 

BARRIENTOS GARCIA, CARLOS ALEJANDRO : 

Es desestima el títol de batxiller per aportar pagament de certificació, no del títol. 

Es desestima l’experiència privada per no pertànyer a la categoria professional o no 
estar ben demostrada. 

CABOT MOURA, ORITE: S'estima experiència laboral privada. 

CALERO MARTINEZ, PEDRO JOAQUIN: S'estima el títol de Batxiller com a titulació 
addicional. 

CEBRIAN AGUADO, JOSE VICENTE: 

Es desestima altres titulacions per ser curs. 

S'estima l'experiència en RTVV.  

FORT RICO, SARA: Es desestima per no acreditar documentalment l’experiència 
requerida per a la categoria professional a què es presenta, ja que la certificació 
aportada per la comissió de liquidació de RTVV, SAU, detalla que no té l’experiència 
requerida en l’esmentada categoria. 

MARTINEZ GALVEZ, M. ANGELES: S'estima i es barema. 

PUCHADES LATORRE, JAVIER PEDRO: Es desestima per ja haver sigut valorada 
en la baremació inicial. 

TORRE CEPA, ANTONIO ALBERTO: 

S'estima el temps treballat en RTVV, no computat i demanat en l'al·legació. 

Es ratifica la comissió quant a la puntuació baremada en l'experiència laboral privada. 

Es desestima l'al·legació del procés selectiu, ja que només s'ha considerat per la 
comissió quan s'ha perfeccionat en un contracte fixe.  

S'estima parcialment un curs i es desestima dos cursos de formació, ja que no acredita 
el nombre d’hores. 

 

ALACANT 

CABOT MOURA, ORITE: S'estima experiència laboral privada. 
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CALERO MARTINEZ, PEDRO JOAQUIN: S'estima el títol de Batxiller com a titulació 
addicional. 

PUIG GIL, LUIS:  Es desestima per no aportar la titulació requerida (Batxiller).  

 

CASTELLÓ 

ECHAZARRETA CARRIÓN, JULIAN: S'estima i es barema. 

PUIG GIL, LUIS:  Es desestima per no aportar la titulació requerida (Batxiller).  

SANS CUCALA, ROBERT: 

Es desestima l’experiència en RTVV per no pertànyer a la categoria. 

S'estima l’experiència en el sector privat. 

TORRE CEPA, ANTONIO ALBERTO: 

S'estima el temps treballat en RTVV, no computat i demanat en l'al·legació. 

Es ratifica la comissió quant a la puntuació baremada en l'experiència laboral privada. 

Es desestima l'al·legació del procés selectiu, ja que només s'ha considerat per la 
comissió quan s'ha perfeccionat en un contracte fixe.  

S'estima parcialment un curs i es desestima dos cursos de formació, ja que no acredita 
el nombre d’hores. 

 

MADRID 

BLAZQUEZ BURRUEZO, MIGUEL: 

Es desestima l’experiència laboral en RTVV per estat correctament baremada. 

S'estima l’experiència laboral pública. 

S'estima l’experiència laboral privada. 

MAS CANO, ANTONIO: S'estima i es barema. 

MONTALBAN PALOMAR, LUCIA: S'estima parcialment l’experiència laboral privada. 

 

OPERADOR/A D’EQUIP 

 

BURJASSOT 

PORTALES NAVARRO, ESPERANZA: 

Es desestima la superació del procés selectiu. 
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Es desestima l’experiència laboral privada per no aportar contractes. 

SILVESTRE MARTINEZ, CRISTINA: 

Es desestima l'experiència laboral en administració pública i experiència laboral 
privada, per ficar 0 en l'autobaremació. 

Es desestima titulació addicional per ser un curs. 

 

ALACANT 

JIMÉNEZ CRUZ, MANUEL: Es desestima experiència laboral per no aportar contracte 
o no pertànyer a la categoria. 

LOPEZ URDIEL, LAURA: Es desestima per no aportar la titulació requerida. 

SEÑORANES VIVAS, ALMUDENA: Es desestima per no aportar la titulació requerida. 

 

CASTELLÓ 

JIMÉNEZ CRUZ, MANUEL: Es desestima experiència laboral per no aportar contracte 
o no pertànyer a la categoria. 

PUCHADES LATORRE, JAVIER PEDRO: Es desestima per ja haver sigut valorada 
en la baremació inicial. 

SEÑORANES VIVAS, ALMUDENA: Es desestima per no aportar la titulació requerida. 

 

OPERADOR/A DE SO I CONTROL 

 

CASTELLÓ 

TORTAJADA RAMÓN, ENRIQUE: Es desestima l’al·legació quant a l’experiència: en 
el sector privat, per no presentar els contractes y en RTVV perquè no correspon amb 
la categoria a què opta. 

 

PRODUCTOR/A D’INFORMATIUS I PROGRAMES 

 

BURJASSOT 

GONZALEZ RICARTE, CARLA: Es desestima l’al·legació quant a l’idioma anglès per 
presentar nivell inferior al que s’exigeix en la convocatòria. 

ORTIZ CAÑADA, JULIA: Es desestima l’al·legació de l’experiència en el sector privat 
perquè els contractes no corresponen a la categoria a què opta. Es desestima 
l’al·legació respecte a altres titulacions per no ser un màster oficial. 
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REALITZADOR/A   

 

ALFONSO ARIZMENDI, IRENE: S’estima l’al·legació respecte a l’idioma i es barema 
B2-E 

ALIAGA ALBIACH, MARIA JOSÉ:  

Es desestima l’al·legació respecte a l’experiència en RTVV per no quedar acreditada 
en l’informe de liquidació de RTVV l’esmentada experiència en eixa categoria. 

Es desestima l’al·legació respecte a l’experiència, tant en la pública com en la privada, 
per no quedar acreditades funcions de realitzador. 

BLAY CARBÓ, GONÇAL: 

Es desestima l’al·legació respecte a l’experiència en RTVV per no quedar acreditada 
en l’informe de liquidació de RTVV l’esmentada experiència. 

Es desestima l’al·legació respecto a la titulació acadèmica, ja que la titulació CAP no 
es un títol acadèmic oficial vàlid. La titulació “Màster oficial en creació digital” ja s’ha 
tingut en compte. 

GALERA NAVALÓN, JUAN CARLOS: S’estima l’al·legació respecte als cursos de 
formació i es puntua el màxim en l’esmentat apartat. 

INSA BAS, JESÚS ANTONIO: 

Es desestima l’al·legació respecte a l’experiència en RTVV per no quedar acreditada 
en l’informe de liquidació de RTVV l’esmentada experiència. 

Es desestima l’al·legació respecte a l’experiència en l’empresa Assessorament i 
Estudis de Imatge per no quedar acreditades funciones de realitzador mitjançant 
contracte. 

Es desestima l’al·legació respecte al curs de Fotografia i imatge per no quedar 
acreditades les de realització. 

SOLER CORTÉS, HIPÒLIT: Es desestima l’al·legació respecte al curs de formació per 
no quedar acreditat en l’expedient com s’indica en la base 4.7. 

 


