
 

 

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2022, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del 
Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació per la qual es 
publica la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives per 
a la contractació de personal laboral fix de l'entitat en els llocs de treball de TÈCNIC/A 
RECURSOS HUMANS (convocatòria 02/2021), corresponent a l'oferta pública 
d'ocupació de la Corporació per a 2019. 

D'acord amb el que es preveu en les bases 6 i 13 de la convocatòria 02/2021-CVMC, 
publicada en el DOGV 9074, de 03.05.2021, resolc: 

Primer: Publicar la llista definitiva de persones admeses i excloses, que es presenta en 
l'annex d'aquesta resolució, a través del portal d'Ocupació Pública de la seu electrònica 
de la Generalitat <http://sede.gva.es>. 

Segon: Convocar a les persones admeses que figuren en l'annex a la realització del 
primer exercici, que tindrà lloc el pròxim dia 29 de setembre de 2022, a les 16.30 h, en 
la seu de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació a Burjassot, CPP Polígon 
Accés Ademús, s/n (entrada per pàrquing, Avinguda de la Universitat s/n). L'ordre de 
crida dels aspirants començarà amb la lletra «F», segons Resolució de 21 de gener de 
2019 de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i 
Llibertats Públiques (DOGV 8473, 28.01.2019). Amb l'antelació adequada es publicaran 
en la web la distribució d'aules i les instruccions pertinents per a la realització de la 
prova, que seran d'obligat coneixement i compliment.  

 

De conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 8.3, 
14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà 
interposar, potestativament, recurs de reposició o bé plantejar directament recurs 
contenciós administratiu, atenent els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a 
continuació: 

a) El recurs de reposició ha d'interposar-se davant el Consell Rector en el termini d'un 
mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació. 

b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant el Jutjat contenciós 
administratiu de València, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de 
la seua publicació. 

Els emplaçaments en els recursos contenciosos administratius que se substancien 
contra la present resolució es realitzaran mitjançant la inserció del corresponent edicte 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 



Burjassot, 30 de juny de 2022 

La vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector: Mar Iglesias García 

 

 

 

 

  



 

Annex: LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 

Convocatòria: 02/2021 

 

LLISTAT DEFINITIU DE SOL·LICITUDS ADMESES 
 

DNI Cognoms Nom 
*****26M ALBERT SERRA NATIVIDAD DOLORES 
*****22S BAYARRI SEBASTIA MARTA 
*****92Z BERENGUER MASIA MARIA 
*****11Y CALDES RICOS MARTA 
*****58N CAMPAYO CRESPO JOSE MIGUEL 
*****99V CHIPIER PRATS NATALIA 
*****94K CLEMENTE CISCAR Mª PAZ 
*****08H ESTELLES LAZARO GLORIA 
*****14B FERRANDO RIPOLLES MARIA ENCARNACION 
*****22M FERRER BORRAS RUBEN 
*****06R GONZAGA ORTIZ REBECA 
*****66K GUILLEM SANANTONIO ADRIA 
*****14G GUITART ESTORNELL JOSE ENRIQUE 
*****86Q HIDALGO SANCHIS ANGEL 
*****24V KUPER DORMIDONTOV DANIEL 
*****58L MALLEN FRAN AMPARO SOLEDAD 
*****72D MARI VILA CONCEPCION 
*****51W MARTINEZ MARTINEZ PATRICIA 
*****08P MURILLO ORIENT FRANCISCO JOSE 
*****20Y PARRA CAMPANON ISMAEL DAVID 
*****69T PIQUERAS CARREÑO AMELIA 
*****80A QUILIS TORMO LARA 
*****58Q RABADAN HONRUBIA FRANCISCO 
*****43Q ROSALENY NAVARRO ISMAEL 
*****70A ROSTOLL FUENTES CRISTINA 
*****26X SERRANO VALERO MARIA DEL CARMEN 
*****38R SOROLLA MOR IGNACIO 
*****95B TELLOLS QUERAL XAVIER 
*****21R UBIEDO DE OÑATE RAUL 
*****73M URREA TURNER CARLOS 

 

 

LLISTAT DEFINITIU DE SOL·LICITUDS EXCLOSES  

No hi ha cap sol·licitud exclosa. 
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