
 
 
 
 
 

 

 

Resolució de 25 de juliol de 2011, del gerent del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium, 

per la qual es fa pública la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos en la convocatòria per a 

la provisió de tres places de tècnics superiors que presten els seus servicis en el Consorci Espacial 

Valencià – Val Space Consortium (VSC), per mitjà de contracte laboral temporal d’obra o servici 

determinat, per a la realització del projecte European High Power RF Space Laboratory. Codi VSC1101.  

  

Vistos els expedients referits a la convocatòria pública per a la provisió de tres places de tècnics 
superiors que presten els seus servicis en el Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium (VSC), 
per mitjà de contracte laboral temporal d’obra o servici determinat, per a la realització del projecte 
European High Power RF Space Laboratory. Codi VSC1101, i de conformitat amb els següents, 
  
ANTECEDENTS DE FET 
  
PRIMER. Per Resolució de 24 de juny de 2011, del gerent del Consorci Espacial Valencià - Val Space 
Consortium (VSC), es va fer pública la convocatòria per a la provisió de tres places de tècnics superiors 
que presten els seus servicis en el Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium (VSC), per mitjà de 
contracte laboral temporal d’obra o servici determinat, per a la realització del projecte European High 
Power RF Space Laboratory. Codi VSC1101. 
  
SEGON. Finalitzat el termini concedit per a la presentació, s’ha procedit a examinar totes les sol·licituds 
rebudes a fi de determinar aquelles que complixen tots els requisits exigits en la convocatòria i les que 
no.  
  
FONAMENTS DE DRET 
  
PRIMER. D’acord amb l’article 12.j dels Estatuts del Consorci Espacial Valencià, aprovats per Acord de 12 
de març de 2010, del Consell (DOCV núm. 6227, de 16.03.2010), i la delegació de 1 de juny de 2010 de la 
Presidència del Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium (VSC) en la Gerència per a la 
contractació o rescissió del personal eventual que es precise, 
  
RESOLC 
  
PRIMER. Publicar en l’annex a la present Resolució la llista provisional d’admesos i exclosos en la 
convocatòria per a la provisió de tres places de tècnics superiors que presten els seus servicis en el 
Consorci Espacial Valencià – Val Space Consortium (VSC), per mitjà de contracte laboral temporal d’obra 
o servici determinat, per a la realització del projecte European High Power RF Space Laboratory. Codi 
VSC1101.  
  
SEGON. De conformitat amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú i amb els efectes previstos 
en l’article 42.1 de l’esmentada llei, en les sol·licituds presentades que no reunixen els requisits que 
assenyala la convocatòria es requerix als interessats perquè, en un termini de deu dies, esmenen la falta 
o acompanyen els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho feren, li’ls tindrà per desistit 
de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l’article 42. 
  

València, 25 de juliol de 2011 
  
  
  
 

El gerent del Consorci Espacial Valencià 
David Argilés Ortiz 

 



 
 
 
 
 

 

 

 
ANNEX - RELACIÓ PROVISIONAL D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA 
PROVISIÓ DE TRES PLACES DE TÈCNICS SUPERIORS QUE PRESTEN ELS SEUS SERVICIS EN EL CONSORCI 
ESPACIAL VALENCIÀ - VAL SPACE CONSORTIUM (VSC), PER MITJÀ DE CONTRACTE LABORAL 
TEMPORAL D'OBRA O SERVICI DETERMINAT, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE EUROPEAN HIGH 
POWER RF SPACE LABORATORY. CODI VSC1101 

 
 

ADMESOS 

Expedient Cognoms, Nom 

VSC11/01/1 Calvo Ruiz, Ana Belén 

VSC11/01/2 Campos Garrido, Gonzalo 

VSC11/01/3 Esteve Corbalán, Laura 

VSC11/01/4 Martínez Badenes, Vicent 

VSC11/01/5 Monerris Belda, Òscar 

VSC11/01/6 Quilis Sebastiá, César 

VSC11/01/7 Smacchia, Davide 

VSC11/01/8 Torres Romero, Óscar 

  

EXCLOSOS 

Expedient Cognoms, Nom Motiu 

VSC11/01/9 Vicedo Díaz, Concepción Luisa 
No presenta la còpia confrontada de la 
titulació acadèmica 

 

 

 


