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ANNEX II 

RELACIÓ DE PERSONES QUE HAN PRESENTAT AL·LEGACIONS I LA 

CAUSA D’ESTIMACIÓ O DESESTIMACIÓ  

FRIGOLS BRINES, VICENT ELISEU 
 
Es desestimen les al·legacions. L’interessat al·lega que hauria de valorar-se 
l’experiència com a professor i com a becari d’investigació. Aquesta 
experiència, tal com s’acredita, no està relacionada amb les funcions del lloc de 
Tècnic Jurídic incloses en la Relació de Llocs de Treball aprovades per 
Resolució de 2 de juny de 2017 (DOGV de 06.06.2017), ni poden considerar-se 
que pertanyen a la mateixa categoria laboral o equivalent: 
 
“Portar a terme les funcions i activitats assignades al departament. Gestió i 
seguiment d’expedients jurídics. Redacció d’informes jurídics. Recerca i control 
de material jurídic de suport a les activitats assignades al departament.” 
 
Les funcions valorades als altres interessats sí que s’ajustaven a aquestes 
premisses. 
 
 
URREA TURNER, CARLOS 
 
Es desestimen les al·legacions. El C1 d’anglés no es valora perquè és requisit. 

No es valora el C2 d’anglés per haver-se presentat fora del termini de 

presentació de documentació. La comissió acordà de forma expressa en la 

reunió prèvia a les valoracions (07.01.2019) que no s’admetrien, en fase 

d’al·legacions, nous mèrits. 

 
VICENTE GARCÍA, LOURDES  
 
Es desestimen les al·legacions. El certificat d’aptitud del Pla regulat pel Reial 
Decret 967/1988, que suposa la realització dels cinc cursos d’anglés de l’EOI 
és equivalent al B2 del MECR.  
 
 
ZAFRILLA MARTÍNEZ, SARAY 
 

Es desestimen les al·legacions. Al·lega la interessada que considera 

desproporcionat que es puntue amb 4 punts el C2 i no puntuar el C1. Al ser 
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requisit no es puntua, el contrari seria valorar dues vegades el mateix certificat. 

El Máster de la Unió Europea no es valora perquè no s’ajusta a la base tercera 

1.6 que exigeix que es tracte de títols acadèmics oficials. Quant al cursos la 

comissió ha considerat que cap dels aportats, ni tampoc el de la Unió  Europea, 

s’ajustaven a la base tercera 1.7: 

“Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran els cursos de formació i 

perfeccionament el contingut dels quals estiga relacionat directament amb 

l’actualització dels coneixements que s’han de tenir en el lloc de treball que s’ha 

d’ocupar, i sempre que es tracte de cursos homologats o reconeguts per les 

administracions públiques, com també per les universitats i el centre de 

formació del grup de l’antiga RTVV...” 

 


