
 

 

 
 
 

 
Resolució de 15 de setembre de 2010, del gerent del Consorci Espacial Valencià – Val Space 

Consortium per la qual es convoca l’entrevista personal als candidats les sol·licituds dels quals 

compleixen els requisits establits en la convocatòria de tres beques formatives en pràctiques per a 

enginyers de laboratori en el Consorci Espacial Valencià per a l’any 2010. 

 
 
Vistos els expedients referits a la convocatòria de tres beques formatives en pràctiques per a enginyers 
de laboratori en el Consorci Espacial Valencià per a l’any 2010, i de conformitat amb els següents: 
 
ANTECEDENTS DE FET 

 
PRIMER. Per Resolució de 16 de juliol de 2010, de la Presidència del Consorci Espacial Valencià –Val 
Space Consortium (DOCV núm. 6325 / 04.08.2010) es van convocar tres beques formatives en 
pràctiques per a enginyers de laboratori en el Consorci Espacial Valencià per a l’any 2010. 
 
SEGON. La base setena de la convocatòria establix que l’avaluació de les sol·licituds es realitzarà d’acord 
amb la baremació següent: 

a) Nota mitjana de l’expedient acadèmic (40%) 
b) Mèrits curriculars i experiència prèvia en activitats relacionades amb el sector Espai (35%) 
c) Entrevista personal realitzada al candidat (25%) 

 
FONAMENTS DE DRET 

 

PRIMER. D’acord amb els Estatuts del Consorci Espacial Valencià, aprovats per Acord de 12 de març de 
2010, del Consell (DOCV núm. 6227, de 16.03.2010), s’atribuïxen a la seua Junta de Govern diferents 
competències en relació a la gestió ordinària del mateix i, en general, totes aquelles funcions no 
atribuïdes expressament a altres òrgans. 
 

SEGON. D’acord amb la RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2010 (DOCV núm.6325, de 04.08.2010), de la 
gerent del Consorci Espacial Valencià –Val Space Consortium, i segons l’acord de Junta de Govern d’1 de 
juny de 2010, es faculta la dita gerent per a l’aprovació de les bases, convocatòria i resolució de tres 
beques formatives en pràctiques per a enginyers de laboratori en el Consorci Espacial Valencià per a 
l’any 2010. 
 
RESOLC 

 
PRIMER. Convocar a entrevista personal als candidats que es relacionen en l’Annex, havent sigut 
estimada la seua sol·licitud de beca formativa en pràctiques per a enginyers de laboratori en el Consorci 
Espacial Valencià per a l’any 2010, per complir tots els requisits establits en la convocatòria. 
 

SEGON. Publicar la present resolució, per mitjà d’anunci en el servidor d’informació del Consorci Espacial 
Valencià (http://www.val-space.com), indicant als interessats que la falta d’assistència per la seua banda 
a dita entrevista serà motiu d’exclusió del procés selectiu. 
 
València, 15 de setembre de 2010 
 
 
 
 
 

El gerent del Consorci Espacial Valencià 
David Argilés Ortiz 


