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CONVOCATÒRIA: DOGV DE 16.06.2020 

CATEGORIA: CAP DEL GABINET TÈCNIC 

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I NOTA DE LA MEMÒRIA 

 

COGNOMS I NOM NOTA AUTOBAREMACIÓ NOTA MEMÒRIA 

BOLTA BRONCHÚ, Mª LLUÏSA  34,25 31 

ORTÍN RAMOS, INNOCENCI 33,50 19 

MALLÉN FRAN, AMPARO 30,16 18 

POVEDA CERVERA, CINTIA  15,62 26 

 

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES EXCLOSES 

FRIGOLS BRINES, VICENT ELISEU 

GUIRALT GOMAR, MARIA JOSÉ 

Motiu d’exclusió 

Segons la base cinquena 1 de la convocatòria publicada mitjançant Resolució d’11 de 
juny 2020 del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació (DOGV 16.06.2020):  “El termini de presentació de les sol·licituds serà de 
deu dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la 
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.” 

El còmput inicial començava el 17 de juny i acabava el 26 de juny de 2020, divendres.  

Les sol·licituds de les persones excloses entraren en el registre del Departament de 
Recursos Humans de la CVMC/SAMC el dia 29 de juny, per la qual cosa, d’acord amb 
allò indicat en la base cinquena 1 procedeix l’exclusió per haver presentat les 
sol·licituds fora del termini previst en la convocatòria. 

Al·legacions 

Amb data 6 de juliol de 2020 tenen entrada en el registre de la CVMC/SAMC les 
al·legacions presentades per: FRIGOLS BRINES, VICENT ELISEU i GUIRALT 
GOMAR, MARIA JOSÉ. 

Les al·legacions es desestimen per els motius següents: 
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1. El procés afecta a la contractació de l’SAMC, mercantil a la qual no li és 
d’aplicació la Llei 39/2015 d’acord amb allò previst en l’article 2.2 b) d’aquesta. 

2. Els sol·licitants no apareixen en la llista de persones excloses perquè les 
sol·licituds tingueren entrada quan ja estava publicada al web corporatiu la 
Resolució 29 de juny de 2020, del director general de l’SAMC. 

 

Burjassot, 7 de juliol de 2020. El director general de la Societat Anònima de 
Mitjans de Comunicació: Alfred Costa Folgado. 
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