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Resolució d’11 d’octubre de 2021 del director general de la Societat Anònima 

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

comissió tècnica i de la comissió de valoració del procés de constitució de la 

borsa de treball convocada per Resolució de 7 d’octubre de 2021, de la 

vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació 

Valenciana de Mitjans de Comunicació (DOGV de 11.10.2021).  

D’acord amb la base sisena de la Resolució de 7 d’octubre de 2021, de la 

vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació 

Valenciana de Mitjans de Comunicació, 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 la borsa, 

es constituirà una comissió tècnica els membres de la qual seran designats pel 

director general de la Societat. Afig que per a avaluar la memòria i realitzar 

l’entrevista previstes en la base novena, es constituirà una comissió de 

valoració els membres de la qual seran designats pel director general de la 

Societat i en la qual exercirà la presidència.  La designació dels membres 

d’ambdues comissions s’efectuarà atenent criteris d’imparcialitat, 

professionalitat i paritat, en nombre imparell i no inferior a tres titulars amb els 

seus respectius suplents, inclosa la presidència. La composició es farà pública 

en el web de la CVMC.  

Per això, resolc:  

Primer  

Nomenar les persones membres de la Comissió de Valoració següents:  

TITULARS  

President: Alfred Costa Folgado  

Vocal: César Martí Fernández 

Secretària: Ana Pérez Marí 

SUPLENTS  

Presidenta: Raquel Pérez Ejerique 

Vocal: Andrés Gimeno Bataller 

Secretari: Ferran Bargues Estellés 
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Segon  

Nomenar les persones membres de la Comissió Tècnica següents:  

TITULARS  

President: Ferran Bargues Estellés 

Vocal: Rafael Aguilar Agustín 

Secretària: Ana Pérez Marí 

SUPLENTS  

President: Rafael Aguilar Agustín 

Vocal: Ignasi Àngel Carbonell 

Secretària: Marien Ferrando Ripoll 

Burjassot, 11 d’octubre de 2021. El director general de la Societat Anònima de 

Mitjans de Comunicació: Alfred Costa Folgado. 
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