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ACORD DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ PER A L'ELECCIÓ DE LA 

PERSONA QUE PROPOSARÀ AL CONSELL RECTOR COM A TITULAR DE 

LA DIRECCIÓ D’ADMINISTRACIÓ PER LA QUAL ES FA PÚBLICA LA 

LLISTA DEFINITIVA DE LES PERSONAS EXCLOSES 

La Comissió de Valoració de la persona que proposarà al Consell Rector per a 

ocupar el lloc de Direcció d’Administració, en la reunió de 3 d’agost de 2022, ha 

analitzat les al·legacions presentades. 

Han presentat al·legacions les persones següents: 

GARCÍA SANCHIS, YOLANDA 

La senyora García presenta la declaració responsable de no haver sigut 

separada per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 

administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les 

comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a 

ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. També presenta la 

declaració responsable de tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les 

tasques. Per tant, aquests dos motius d’exclusió queden esmenats.  

Al·lega que posseeix el títol de Llicenciatura en Ciències Polítiques i de 

l’Administració Pública que l’habilita per a l’exercici del càrrec. Cal indicar que 

les bases estableixen com a requisit “Estar en possessió del títol de grau en 

economia o en administració i direcció d’empreses o equivalent.” i l’aspirant ni 

presenta aquests títols ni acredita l’equivalència que es fixa per reial decret. No 

correspon a aquesta Comissió valorar si la titulació indicada és adequada per al 

lloc sinó el compliment de les bases. 

Al·lega, finalment, que sí que acredita almenys tres anys d’experiència en llocs 

de responsabilitat en l’àmbit de la gestió i/o fiscalització econòmica, 

contractació del sector públic i de recursos humans. 

Revisada la documentació presentada resulta que: 1) Els anys treballats en 

Palau A, M. Valls, A. Paterna en llocs d’assessoria jurídica que acreditarien 

l’experiència en la contractació del sector públic sumen 30 mesos, i no els 3 

anys exigits; 2) El temps treballat en Fundació LF, Cat. I Comité AS, acrediten 
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l’experiència en l’àmbit de recursos humans; 3) No hi ha acreditada cap 

experiència en l’àmbit de la gestió i/o fiscalització econòmica.  

ORTOLÁ ORTOLÁ, ISABEL Mª 

La senyora Ortolá presenta la declaració responsable de no haver sigut 

separada per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les 

administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les 

comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a 

ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. També presenta la 

declaració responsable de tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les 

tasques. Per tant, aquests dos motius d’exclusió queden esmenats. 

Quant a l’acreditació d’almenys tres anys d’experiència en llocs de 

responsabilitat en l’àmbit de la gestió i/o fiscalització econòmica, contractació 

del sector públic i de recursos humans, al·lega la seua experiència en l’ET en 

l’àrea de finances, en Ast. Med.(QISA), com a responsable d’auditoria interna i 

en  l’APM com a gerent d’un centre de FP, amb funcions en l’àrea financera, de 

recursos humans i “Gestión de contratación con el sector público”. 

Examinada la documentació presentada la comissió considera acreditada 

l’experiència en l’àmbit de la gestió i/o fiscalització econòmica i de recursos 

humans. No obstant, no considera acreditada l’experiència en l’àmbit de la  

contractació del sector públic per els motius següents. En primer lloc, en la 

documentació que presenta de l’ET, Ast. Med. SA (QISA) i  EY no es fa 

referència a la gestió i/o fiscalització de la contractació del sector públic. En 

segon lloc, perquè l’APM certifica que la aspirant té experiència en la “Gestión 

de contratación con el sector público” i a juí de la comissió, que haja gestionat 

la signatura de contractes amb entitats del sector públic no li suposa 

experiència en la gestió de la contractació del sector públic, responsabilitat que 

correspon al propi sector públic: elaboració de plecs, informes de necessitat, 

resolució de les incidències en el desenvolupament i l’extinció dels contractes, 

etc. 
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SEVILLA GÓMEZ, Mª ÁNGELES 

La senyora Sevilla presenta fotocòpia del DNI i, per tant, acredita ser nacional 

d’un país membre de la Unió Europea. També aporta la declaració responsable 

de no haver sigut separada per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de 

qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o 

estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o 

especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. A més, 

presenta la declaració responsable de tindre la capacitat funcional per a 

l'exercici de les tasques. Per tant, aquests dos motius d’exclusió també queden 

esmenats. 

Quant a l’acreditació d’almenys tres anys d’experiència en llocs de 

responsabilitat en l’àmbit de la gestió i/o fiscalització econòmica, contractació 

del sector públic i de recursos humans, l’aspirat aporta una declaració 

responsable detallada de la seua trajectòria professional però cap altre mitjà de 

prova dels previstos en la convocatòria. A juí de la comissió no és document 

suficient per acreditar l’experiència. 

Vistes les al·legacions i examinada la documentació presentada per les 

persones aspirants, la Comissió de Valoració acorda: 

Primer.- Aprovar  la llista definitiva de persones excloses amb el motiu 

d’exclusió, en els termes següent: 

 

PERSONES EXCLOSES MOTIU EXCLUSIÓ 

GALDÓN TORNERO, SONIA No acreditar almenys tres anys d’experiència 

en llocs de responsabilitat en l’àmbit de la 

gestió i/o fiscalització econòmica, contractació 

del sector públic i de recursos humans. 

GARCÍA SANCHIS, YOLANDA 
No estar en possessió del títol de grau en 

economia o en administració i direcció 

d’empreses o equivalent.  
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No acreditar almenys tres anys d’experiència 

en llocs de responsabilitat en l’àmbit de la 

gestió i/o fiscalització econòmica i 

contractació del sector públic. 

MORENO ASUNCIÓN, FERNANDO No acredita ser nacional d’un país membre de 

la Unió Europea.  

No acredita no haver sigut separada per mitjà 

d'un expedient disciplinari del servei de 

qualsevol de les administracions públiques o 

dels òrgans constitucionals o estatutaris de 

les comunitats autònomes, ni trobar-se en 

inhabilitació absoluta o especial per a 

ocupacions o càrrecs públics per resolució 

judicial.  

No acredita tindre la capacitat funcional per a 

l'exercici de les tasques.   

No acredita estar en possessió del títol de 

grau en economia o en administració i 

direcció d’empreses o equivalent.  

No acredita almenys tres anys d’experiència 

en llocs de responsabilitat en l’àmbit de la 

gestió i/o fiscalització econòmica, contractació 

del sector públic i de recursos humans. 

NAVAJAS MARTÍNEZ, FRANCISCO  No acredita ser nacional d’un país membre de 

la Unió Europea.  

No acredita haver sigut separada per mitjà 

d'un expedient disciplinari del servei de 

qualsevol de les administracions públiques o 

dels òrgans constitucionals o estatutaris de 

les comunitats autònomes, ni trobar-se en 

inhabilitació absoluta o especial per a 

ocupacions o càrrecs públics per resolució 

judicial.  

No acredita tindre la capacitat funcional per a 

l'exercici de les tasques.  

No acredita almenys tres anys d’experiència 

en llocs de responsabilitat en l’àmbit de la 

gestió i/o fiscalització econòmica, contractació 

del sector públic i de recursos humans. 
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ORTOLÁ ORTOLA, ISABEL Mª 
No acredita almenys tres anys d’experiència 

en llocs de responsabilitat en l’àmbit de la 

gestió i/o fiscalització de la contractació del 

sector públic. 

PASTOR COLL, JOSÉ VICENTE 
No acredita estar en possessió del títol de 

grau en economia o en administració i 

direcció d’empreses o equivalent.  

No acredita almenys tres anys d’experiència 

en llocs de responsabilitat en l’àmbit de la 

gestió i/o fiscalització econòmica, contractació 

del sector públic i de recursos humans. 

SEVILLA GÓMEZ, Mª ÁNGELES 
No acredita almenys tres anys d’experiència 

en llocs de responsabilitat en l’àmbit de la 

gestió i/o fiscalització econòmica, contractació 

del sector públic i de recursos humans. 

 

Segon.- Declarar deserta aquesta convocatòria perquè cap de les persones 

aspirants s’adequa als requisits establerts. 

Tercer.- Fer públics els acords anteriors. 

Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un 

recurs d’alçada davant el Consell Rector, en el termini d’un mes comptat des  

de l’endemà de la publicació en el web corporatiu (www.cvmc.es), d’acord amb 

el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions publiques. 

El secretari de la comissió 

 

 

 

Ferran Bargues Estellés 


		2022-08-04T10:35:42+0200
	FERRAN|BARGUES|ESTELLES




