1/2018 Ràdio FM

ACORD DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ DE DATA 21 DE MAIG DE 2019
La Comissió de valoració designada per Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Presidència de la
Generalitat per a l'examen de les sol·licituds presentades i elaboració de les oportunes propostes referents
al concurs públic per a l’atorgament de 31 llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual
radiofònica en ones mètriques amb modulació de freqüència a la Comunitat Valenciana, convocat per
Resolució de 9 de maig de 2018, de la Secretaria Autonòmica de Comunicació ha adoptat el següent acord:
1. Examinada la documentació acreditatva dels requisits i la capacitat jurídica de totes les sol·licituds
presentades per les persones aspirants a partcipar, així com la documentació rebuda com a conseqüència
del termini de 10 dies concedit per a presentar les esmenes dels defectes o omissions detectades en la
documentació aportada, es resol l’exclusió del concurs de les persones sol·licitants que a contnuació es
relacionen, per no acreditar les condicions d’apttud necessàries per ser ttulars de llicències de comunicació
audiovisual, o no haver presentat la documentació requerida:
NOM

MOTIU D’EXCLUSIÓ

BOVER RIOS, JUANA

No aporta documentació administratva que
acredite la personalitat jurídica. (Base sisena 2.1
de la Resolució de 9 de maig de 2018 de la
Secretaria Autonòmica de Comunicació )

LOGONDI COMUNICACIÓ, SL

No acredita la representació de qui compareix i
firma les proposicions en nom de l’enttat, no ha
presentat poder validat a l'efecte. (Base sisena
2.1.b) de la Resolució de 9 de maig de 2018 de la
Secretaria Autonòmica de Comunicació)

2. En virtut de l'anterior s’acorda publicar en la direcció web http://www.presidencia.gva.es/ la relació
de les persones excloses amb indicació del motu d’exclusió, i notficar a les persones interessades.
3. D’acord amb el que estableix en l’artcle 14.3 del Decret 4/2017, de 20 de gener, del Consell, pel
qual es regulen els serveis i el Registre de Prestadors de Comunicació Audiovisual de la Comunitat
Valenciana, així com en la base huitena de la convocatòria del concurs, contra l’acte d’exclusió de la comissió
de valoració es podrà interposar recurs d’alçada davant de l’òrgan convocant.

