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Resolució de 14 de desembre de 2018, de la directora general de la Societat 

Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es nomenen els membres de 

la comissió de valoració del procés de constitució de les borses de treball 

convocades per Resolució de 21 de novembre de 2018, del president del 

Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (DOGV 

de 27.11.2018).  

D’acord amb la base sisena de la Resolució de 21 de novembre de 2018, del 

president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de 

Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell 

Rector per a la constitució de les borses de treball temporal per a la 

contractació laboral temporal en la Societat Anònima dels Mitjans de 

Comunicació de la Comunitat Valenciana i se’n fa pública la convocatòria, per a 

la verificació dels mèrits, la comprovació del compliment dels requisits exigits 

per a l’accés i la resolució de les incidències que pogueren sorgir durant el 

procés de constitució de les borses, es constituirà, al menys, una comissió de 

valoració els membres de la qual serà designat per la directora general de la 

Societat.  La designació dels membres de les comissions s’efectuarà atenent 

criteris d’imparcialitat, professionalitat i paritat, en nombre imparell i no inferior a 

tres titulars. La composició es farà pública en el web de la CVMC.  

Per això, resolc:  

Primer 

Nomenar les persones membres de les comissions de valoració següents:  

Presidenta: Pilar Ramírez Queralt  

Vocals:   

1.- Francisco Alonso Garijo 

2.- Eva Uixera Martínez 

3.- Lola Gómez Parra 

Secretari: Joaquin Berruga Muñoz    

SUPLENTS/ES 

Josefina Martínez Ruiz 

Hermelinda Giménez Moreno 
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Pilar García Vivó 

José Manuel Facius Redón 

Mª Isabel Pérez Bonilla  

Lucía Máñez Castellano 

Jose Juan Chinchilla Sánchez 

Segon 

Cas d’absència de la presidenta realitzarà les seues funcions un o una vocal de 

la comissió, seguint l’ordre de prelació indicat. 

Tercer 

Cas que faltara el secretari actuarà com a tal la persona que designe el 

president o presidenta de la comissió. 

Burjassot, X de desembre de 2018. La directora general de la Societat Anònima 

de Mitjans de Comunicació: Empar Marco Estellés. 
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