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ANNEX II 

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

PERIODISTA REDACTOR/A DIVERSES SEUS 

FERRANDIS-GARCÍA APARISI, JOAQUÍN. S'admeten les al·legacions i es 
barema. 

ORDÓÑEZ TERUEL, ANAIS. No s'admeten les al·legacions: els requisits han 
de reunir-se l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds que en el 
present cas és el 14/09/2017: el requisit de valencià s'obté en 2018 i 
l'abonament de les taxes per a expedició del títol de grau és igualment de 2018. 

PASCUAL VILLENA, ELISA. S'admeten les al·legacions respecte a la formació 
no valorada i es puntua. Respecte a l'experiència no s'admeten al·legacions: 
únicament es puntua experiència professional en llocs d'idèntiques funcions 
acreditada amb certificacions i contractes i reflectida en la vida laboral. 

QUILES TUDON, FRANCISCO. Les al·legacions respecte a la no valoració del 
nivell C1 de valencià no s'admeten: el nivell C1 de valencià és un requisit 
d'accés i no un mèrit i no es valora. Les al·legacions respecte a tindre 
reconegut un determinat grau de discapacitat no es poden admetre perquè el 
reconeixement té efectes de 22 de novembre de 2017, data posterior a la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds (14/09/2017). 

PERIODISTA REDACTOR/A BURJASSOT 

MONFORT SANCHEZ, NURIA JOSE. No s'admet les al·legacions. Únicament 
s'aporta la vida laboral però no contractes o certificacions expedides per 
administració pública o entitat del sector públic (base tercera, apartat 2). 

PASCUAL CABALLERO MARTA. S'admeten al·legacions i es barema. 

RIBES LEAL, LAURA. L'al·legació referent al nivell de coneixements de 
valencià no s'admet. Respecte al nivell de valencià C1, com a requisit 
d'admissió sí que va ser considerat. El nivell de C2 i el de capacitació s'obté 
amb posterioritat a la data que s’establia en les bases de la convocatòria com a 
data final per a presentar les sol·licituds -14/09/2020- i per això no poden ser 
admesos (els títols aportats són de 22/12/2017). Respecte a la puntuació 
assignada als idiomes, s'ajusta a la base tercera. 1.5 de la resolució d'1 de 
setembre de 2017 (DOGV de 04/09/2017). Respecte a la formació s'admet 
l'al·legació. 

OPERADOR/A CÀMERA MUNTADOR/A BURJASSOT 

ADELL BELTRÁN, JESÚS. No s'admeten les al·legacions respecte a 
l'experiència: l'única titulació acadèmica oficial requereix 5 anys d'experiència 
professional pel que s'han descomptat 60 mesos -requisit i no mèrit-. El títol 
expedit per la Generalitat de Catalunya es valora com a formació. 

CHANZA TEJADA, SALVADOR EDUARDO. No s'admeten al·legacions 
respecte a l'experiència: la titulació aportada requereix 5 anys d'experiència 
professional pel que s'han descomptat 60 mesos que es computen com a 
requisit i no com a mèrit. 
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GARCÍA RUIZ, ÁNGEL. No s'admeten les al·legacions. El curs de formació és 
part del currículum d'estudis per a l'obtenció de la titulació. A més, no es poden 
admetre mèrits nous no al·legats juntament amb la presentació de la sol·licitud. 

MASCARÓS MARTÍ, RAMÓN. No s'admeten les al·legacions: no s'acredita la 
presentació de la sol·licitud en la forma i termini establits en la convocatòria. 

PESCADOR MARCO, SERGIO. No s'admeten al·legacions: els requisits han 
de reunir-se l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds que en el 
present cas és el 14/09/2017 i el requisit de valencià s'obté en 2020. 
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