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RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2021, del director general de la Societat 

Anònima de Mitjans de Comunicació, per la qual es requereix la presentació de 

documentació a les persones indicades (dotzé requeriment). 

Per Resolució de 20 d’octubre de 2017, de la directora general de la Societat 
Anònima de Mitjans de Comunicació, es dóna publicitat a la llista de persones 
que integren diverses borses de treball temporal convocades per Resolució d’1 
de setembre de 2017 i la puntuació a partir de la qual havien de presentar la 
documentació. Posteriorment, s’han realitzat diversos requeriments. 

Després de presentar la documentació i ser baremada per la Comissió de 
Valoració, s’han dictat diverses resolucions per les quals es dóna publicitat a la 
puntuació definitiva de les persones la baremació de la qual ha sigut revisada 
pertanyents a diverses borses de treball temporal i s’aprova la llista de les 
persones candidates per a la provisió temporal dels llocs oferits. En alguns 
casos, les persones candidates resulten insuficients per a cobrir els llocs oferits 
en les categories corresponents.  

D’acord amb la base novena 2.3 de la convocatòria “Quan siga necessari, es 
dictarà un nou acord del director general de la Societat en què s’establirà el 
següent interval de puntuació a fi que les persones integrants de la borsa 
presenten la documentació acreditativa dels mèrits i requisits...” 

Amb aquesta resolució es pretén disposar de personal suficient per anar cobrint 
les vacants o per fer substitucions d’acord amb les necessitats.  

Per això, resolc: 

Primer 

Les persones que es troben incloses en l’interval de puntuació assenyalat i que 
figuren en el document adjunt han de presentar la documentació acreditativa 
dels mèrits i requisits: 

SEU: BURJASSOT 

Ajudant/a de realització. Han de presentar la documentació les persones 
puntuades des de 14,06 fins a 0 punts. 

Segon 

L’admissió de les persones aspirants a integrar-se en la borsa que no hagen 
presentat la sol·licitud amb el certificat de firma electrònica està condicionada a 
que acrediten que han presentat la sol·licitud i la documentació adjunta dins del 
termini i en la forma prevista en la convocatòria. 

A aquest efecte, qui no haja presentat la sol·licitud amb el certificat de firma 
electrònica haurà de presentar còpia de l’esmentada sol·licitud quan presente 
la documentació. missatgeria  
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Tercer 

La documentació s’ha de presentar del 29 de novembre al 3 de desembre de 
2021, en horari de 9.00 a 14.00 hores, els dies 29 i 30 de noviembre i 2 i 3 de 
desembre, i de 16.30 a 19.00 hores el dia 1 de desembre, a la seu de Societat 
(CPP Polígon Accés Ademús s/n de Burjassot). 

La documentació també podrà enviar-se per correu postal o missatgeria a 
la referida adreça però, per a ser admesa, haurà de tindre entrada abans 
de les 14.00 hores del divendres dia 3 de desembre de 2021 a la seu de la 
Societat. 

La documentació s’adjuntarà a un escrit amb les dades personals, la categoria 
a què s’aspira i la llista detallada de documents que es presenten, adreçat a la 
Comissió de Valoració de les borses. 

La documentació serà compulsada quan la persona seleccionada vaja a 
ser contractada. 

Qualsevol qüestió relacionada amb la presentació de documentació podrà 
consultar-se exclusivament en dubtesborsa@cvmc.es. 

Quart 

Com a conseqüència de la comprovació material de la documentació 
presentada, es podrà modificar l’ordenació de la llista de persones de cada 
categoria, d’acord amb la puntuació obtinguda. 

Cinquè 

Quedaran excloses de la borsa de treball temporal de la categoria que es tracte 
les persones candidates que no presenten en el termini concedit la 
documentació acreditativa dels requisits. 

També quedaran excloses les persones candidates que no complisquen els 
requisits. 

Burjassot, 26 de novembre de 2021. El director general de la Societat Anònima 
de Mitjans de Comunicació: Alfred Costa Folgado. 
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