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CONTRACTE D’ALTA DIRECCIÓ (Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost)  

Direcció d’Administració 

ABANS DE PROCEDIR A EMPLENAR LA SOL·LICITUD, HEU DE LLEGIR 

ATENTAMENT LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA I ASSEGURAR-VOS 

QUE COMPRENEU QUINS SÓN ELS REQUISITS QUE S'EXIGEIXEN PER A 

PODER ACCEDIR A LA CATEGORIA I ELS MÈRITS QUE SERAN 

VALORATS 

1.- Forma de presentació de la sol·licitud 

Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació que acredite el compliment 

dels requisits, els mèrits i el curriculum vitae han d’adreçar-se a la Corporació 

Valenciana de Mitjans de Comunicació i presentar-se a la seu (CPP Polígon 

Accés a Ademús, s/n, 46100 Burjassot (València), en horari de 9 a 14 hores 

(planta 8).  

La documentació també pot presentar-se en la resta de formes previstes en 

l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques.  

CAS QUE FOREN PRESENTADES EN UN REGISTRE DIFERENT AL DE LA 

SEU DE LA CVMC, EL DIA DE LA PRESENTACIÓ HAURÀ D'ENVIAR-SE 

PER CORREU ELECTRÒNIC LA CÒPIA DE LA DOCUMENTACIÓ 

PRESENTADA AMB EL SEGELL DEL REGISTRE ADMINISTRATIU 

D’ENTRADA CORRESPONENT A: dubtesborsa@cvmc.es. SI NO ES 

REALITZA AQUEST TRÀMIT LA SOL·LICITUD NO SERÀ PROCESSADA. 

2.- Cal tindre un compte de correu electrònic i un telèfon mòbil?  

És imprescindible, ens comunicarem amb vosté per aquest mitjà. 

3.- Quins requisits s'exigeixen per a poder formar part de la borsa d'una 

categoria? 

És una condició indispensable per a poder concórrer a la convocatòria reunir 

tots i cada un dels requisits establits per a poder accedir al lloc.  

A més de la titulació, cal acreditar almenys dos 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. 

4.- Titulació exigida per als llocs i/o categories: 

Estar en possessió del títol de grau en economia o en administració i direcció 

d’empreses o equivalent. 
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5.- Com es realitza la inscripció?  

S'accedeix a la sol·licitud a través de l'enllaç que es troba en aquesta pàgina. 

Ha de completar la inscripció emplenant el formulari i imprimint-lo. 

Posteriorment haurà de presentar-la en els llocs indicats en l'apartat 1. 

6.- Com m'informe de les fases del procés? 

En la pàgina web de la CVMC, en l'apartat relatiu a selecció de personal, 

s'actualitzarà periòdicament la informació. 

7.- Qualsevol dubte referit a la interpretació de les bases pot consultar-se 

en: dubtesborsa@cvmc.es 
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