
 
 

 
RESOLUCIÓ de la Universitat de València de 25 de febrer de 2022, 
per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i 
excloses per a l’ampliació d’una borsa de treball temporal del grup A, 
subgrup A2, de l'escala tècnica mitjana d’enginyeria, sector 
d’administració especial d’aquesta Universitat, convocades per 
resolució de 26 de novembre de 2021 (DOGV 07-12-2021). 
 
Aquest Rectorat, fent ús de les atribucions que li confereix la legislació 
vigent, i una vegada acabats els terminis legals establerts a la 
convocatòria per a l’ampliació d’una borsa de treball temporal del grup 
A, subgrup A2, de l'escala tècnica mitjana d’enginyeria, sector 
d’administració especial, fa pública la llista definitiva de persones 
admeses i excloses (annex I). 
 
L’exercici serà el dia 8 d’abril de 2022, a les 16:30 hores, a l’aula 1.1 
de l’aulari VI del Campus de Blasco Ibáñez (c/ Dr. Moliner s/n, 46010 
– València) de la Universitat de València. 
 
Els resultats s’anunciaran al tauler oficial d’anuncis electrònic de la 
Universitat de València (UVEG) i, amb caràcter merament informatiu, 
a la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS) que té la següent 
adreça: https://www.uv.es/pas. 
 
Les persones aspirants hauran d'anar-hi proveïdes d’un llapis del 
número 2 i un bolígraf o ploma estilogràfica, i hauran de portar-hi el 
document nacional d'identitat. 
 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot 
interposar, conforme a l’article 123 de la Llei 39/2015, recurs 
potestatiu de reposició, en el termini d’un mes comptador des de 
l’endemà a la seua notificació o publicació, davant el mateix òrgan que 
va dictar la resolució, o bé directament interposar el recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos comptats des del dia següent 
a la seua notificació o publicació davant els òrgans de la jurisdicció 
contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana. 
 
València, 25 de febrer de 2022— La rectora, p. d. (resolució de 12 de 
gener de 2021), el gerent, Juan Vicente Climent Espí. 
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ANNEX I 

 
LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES 

 
DNI COGNOMS NOM 

****809** ALBA RAGA FRANCISCO JAVIER 
****465** ALMUDÉVER GÓMEZ CARLOS 
****723** BELDA SORIANO JOSEP 
****179** BOSCH LÓPEZ DE ANDÚJAR MARÍA CRISTINA 
****571** CARTAGENA BENÍTEZ ALEJANDRO JAVIER 
****047** GIL MURGUI MIGUEL 
****938** HINAREJOS MIR MIGUEL 
****210** IBÁÑEZ CAPELLA CARLOS 
****873** MARTÍ SOLER ROSANA 
****488** MONENTE JIMÉNEZ HUGO 
****558** NAVARRO ANDRÉS FRANCISCO JAVIER 
****088** OLIVER GENOVÉS JAVIER 
****322** ORTÍ GIL MANUEL 
****637** SOLAZ BELANDO LIDIA 
****380** TORRALBA PÉREZ PABLO VICENTE 
****738** VENTURA GARCÍA JOSÉ LUIS 

 

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES EXCLOSES 

No hi ha persones excloses. 
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