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RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2021, del rector de la 
Universitat Politècnica de València, per la qual es resol 
el concurs per a la provisió dels llocs de treball vacants 
del grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, 
tècnic o tècnica de pràctiques d’empresa, amb destinació 
en la Universitat Politècnica de València, convocat per 
la Resolució de 14 de juliol de 2021. (Codi: 2021/P/FC/
CM/9). [2021/9229]

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2021, del rec-
tor de la Universitat Politècnica de València, por la que 
se resuelve el concurso para la provisión de los puestos 
de trabajo vacantes del grupo A subgrupo A1, sector 
administración especial, técnico o técnica de prácticas 
en empresa, con destino en la Universitat Politècnica de 
València, convocado por la Resolución de 14 de julio de 
2021. (Código: 2021/P/FC/CM/9). [2021/9229]

Esta resolución tiene en cuenta el principio de igualdad de trato 
entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo públi-
co utilizándose un lenguaje inclusivo en la redacción de la misma, de 
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española y la Ley 3/2007, 
de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Finalizado el plazo de presentación de instancias establecido en el 
concurso para la provisión de los puestos de trabajo vacantes del grupo 
A, subgrupo A1, sector administración especial, técnico o técnica de 
prácticas en empresa con destino en la Universitat Politècnica de Valèn-
cia, convocado por Resolución del rector de esta Universitat Politècnica 
de València de fecha 14 de julio de 2021 (DOGV 9135, 26.07.2021) y 
no habiéndose presentado ninguna solicitud de participación, en virtud 
de las facultades que me confiere la normativa vigente, resuelvo:

Declarar desierto el concurso de méritos para la provisión de los 
puestos de trabajo vacantes del grupo A, subgrupo A1 sector de admi-
nistración especial, técnico o técnica de prácticas en empresa con desti-
no en esta universidad, que a continuación se relacionan:

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
la persona interesada podrá interponer recurso contencioso administra-
tivo ante el juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publi-
cación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Asimismo, con 
carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición, en el 
plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana, ante el mismo órgano que ha dic-
tado la resolución. Todo ello de conformidad con lo establecido en los 
artículos 112, 114, 115, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públi-
cas y los artículos 8, 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

València, 10 de septiembre de 2021.‒ El rector: José E. Capilla 
Romá.

Aquesta resolució té en compte el principi d’igualtat de tracte entre 
dones i homes pel que fa a l’accés a l’ocupació pública i així utilitza un 
llenguatge inclusiu en la seua redacció, d’acord amb l’article 14 de la 
Constitució Espanyola i la Llei 3/2007, de 22 de març, d’igualtat efec-
tiva entre dones i homes.

Havent finalitzat el termini de presentació d’instàncies establert en 
el concurs per a la provisió dels llocs de treball vacants del grup A, sub-
grup A1, sector d’administració especial, tècnic o tècnica de pràctiques 
d’empresa amb destinació en la Universitat Politècnica de València, 
convocat per Resolució del rector d’aquesta universitat Politècnica de 
València de 14 de juliol de 2021 (DOGV 9135, 26.07.2011) i no havent-
se presentat cap sol·licitud de participació, en virtut de les facultats que 
em confereix la normativa vigent, resolc:

Declarar desert el concurs de mèrits per a la provisió dels llocs de 
treball vacants del grup A, subgrup A1, sector d’administració especi-
al, tècnic o tècnica de pràctiques d’empresa amb destinació en aquesta 
universitat, que a continuació es relacionen:

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, la 
persona interessada pot interposar un recurs contenciós administratiu 
davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de 
dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat Valenciana. Així mateix, amb caràcter potestatiu, 
es pot interposar recurs de reposició, en el termini d’un mes des de l’en-
demà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 
davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de confor-
mitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

València, 10 de setembre de 2021.– El rector: José E. Capilla Romá.

Codi Unitat Localitat Denominació Sec Subgrup Nivell C-E Jor

PF1213 ETSE d’Edificació València Tècnic superior de pràctiques d’ empreses AE A1 22 E040 M1V

PF1218 ETSE Disseny València Tècnic superior de pràctiques d’ empreses AE A1 22 E040 M1V

* * * * * * *

Código Unidad Localidad Denominación Sec Subgrupo Nivel C-E Jor

PF1213 ETSI de Edificación València Técnico superior de prácticas de empresas AE A1 22 E040 M1T

PF1218 ETSI Diseño València Técnico superior de prácticas de empresas AE A1 22 E040 M1T
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