
 
 
 
RESOLUCIÓ del Rectorat de la Universitat de València, de 8 de juliol de 2022, per la qual es 

nomenen funcionaris i funcionàries de carrera als aspirants que han superat les proves selectives 

d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna –torn especial-, sector d’administració 

especial, escala de facultatius, d’arxius i biblioteques, convocades per resolució de 17 de juny de 

2021 (DOGV 30.06.2021). 

 

Atesa la proposta formulada pel tribunal qualificador de les proves selectives del grup A (subgrup 

A1), per promoció interna –torn especial-, sector d’administració especial, escala de facultatius, 

d’arxius i biblioteques, convocades per resolució de 17 de juny de 2021, i verificada la 

concurrència dels requisits exigits a les bases de la convocatòria de conformitat amb el que 

disposa l’article 77 de la Llei Orgànica 6/2001 d’universitats, i els articles 94.1 m i 190 dels 

Estatuts de la Universitat de València, aprovats per Decret de la Generalitat Valenciana de 30 de 

juliol de 2004, i modificats pel Decret 45/2013, de 28 de març de 2013, i a proposta del tribunal 

qualificador,  

 

Resol 

Primer 

Nomenar funcionaris y funcionàries de carrera del grup A (subgrup A1), sector d'administració 

especial, escala de facultatius, d’arxius i biblioteques,  a les persones aspirants aprovades que 

s’indiquen: 

 

NIF COGNOMS NOM 

****085** BARRUECO CRUZ JOSÉ MANUEL 

****087** CLIMENT PIQUERAS BEATRIZ 

****559** GADEA RAGA ALEJANDRO JOAQUÍN 

****620** GARCÍA TESTAL CRISTINA 

****525** LÓPEZ MARTÍNEZ AMELIA LUCIA 

****849** MARGAIX ARNAL DIEGO 

****582** MILLAS MASCAROS ELISA 

****560** MIRA VIDAL ANA 

****096** MONTILLA NAVAS EVA 

****067** TOMÁS MARTÍNEZ CRISTINA 

****791** TRIGO VILASECA MARÍA DEL MAR 

 

 

Segon 

La diligència de presa de possessió es formalitzarà d’acord amb la normativa vigent i es trametrà 

per a inscriure-la al registre de personal corresponent. 

La data de presa de possessió serà el 25 de juliol de 2022.  

 



  
  
  

   

 

 

 

Tercer 

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 comptat des de 

l’endemà a la seua notificació o publicació davant el mateix òrgan que va dictar la resolució que 

s’impugna, 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, 8 de juliol de 2022. Maria Vicenta Mestre Escrivà, rectora de la Universitat de València. 
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