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ANNEX II 

RELACIÓ DE PERSONES QUE HAN PRESENTAT AL·LEGACIONS I LA 

CAUSA D’ESTIMACIÓ O DESESTIMACIÓ  

 

TÈCNIC/A EN AUDIÈNCIES 

LARA CLIMENT, ALEXIS 

Es desestima l'al·legació de l'experiència. No s'ha valorat l'experiència perquè 
no s'acredita que es tracta de temps de serveis prestats en entitats privades del 
sector audiovisual o en l'Administració, en llocs que pertanguen a la mateixa 
categoria laboral o equivalent a la del lloc que haja de proveir-se (Base 3.1.1). 

Es desestima l'al·legació referida als cursos de formació per no ajustar-se a les 
bases. No es tracta de cursos homologats o reconeguts per les administracions 
públiques (Base 3.1.7). 

 

MARCOS PUIG MARÍA ÁNGELES 

Es desestima l'al·legació de l'experiència. En l'apartat corresponent a 
l'experiència en la mateixa categoria (BASE 3. APART. 1.1) se li han concedit 
els 8,75 punts indicats en l’autobaemació. Quant al temps treballat en RTVV 
(BASE 3. APART. 1.3), se li han reconegut 170 mesos, corresponents a la 
totalitat del temps treballat en RTVV, que a 0,01 per mes treballat sumen 1,70 
punts.  

El valencià (BASE 3. APART. 1.4), en efecte, no se li ha puntuat per ser 
requisit. 

En l'apartat d'idiomes només se li ha valorat el B1 de francés amb un punt 
(BASE 3. APART. 1.5) en el qual ha aportat una certificació acadèmica. No s'ha 
valorat l'idioma alemany per no aportar el títol, el diploma o la certificació exigits 
en la convocatòria (Base 4.5). 

En l'apartat d'altres titulacions (BASE 3. APART. 1.6) només s'ha valorat, 
d'acord amb la convocatòria, el títol de màster per ser d'igual o superior rang a 
l'exigit en la convocatòria. L'altre títol no té tal condició.  

En l'apartat de diversitat funcional (BASE 3. APART. 1.8) se li ha atorgat 1,5 
punts. 
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Es desestima l'al·legació referida als cursos de formació. La comissió ha 
considerat que el curs de 300 hores no està relacionat amb les funcions del 
lloc. D'altra banda, el màster que està cursant no se li pot valorar com a 
formació ja que no es valoren els cursos que formen part del pla d'estudis per a 
l'obtenció d'un títol i el contingut no està relacionat amb les funcions del lloc 
(base 1.7). Tampoc se li pot valorar com un altre títol perquè no està finalitzat. 


