
 

 

 

 

 

 

 

Resolució de 7 de març de 2019, del director gerent del Consorci Espacial Valencià – Val Space  

Consortium, per la qual es fa pública la relació definitiva d'aspirants admesos en la convocatòria per a 

la provisió d'una plaça d'investigador no doctor en este organisme, per mitjà de contracte laboral 

temporal d'obra o servici determinat, per a la realització del projecte “Multipactor prediction 

techniques for GNSS signals”, codi (VSC1901), i es convoca els aspirants per a la primera fase del 

procés de selecció (prova teoricopràctica) i entrevista personal.  

Vistos els expedients referits a la convocatòria pública per a la provisió d'una plaça d'investigador no 

doctor en este organisme, per mitjà de contracte laboral temporal d'obra o servici determinat, per a la 

realització del projecte “Multipactor prediction techniques for GNSS signals”, codi (VSC1901), i de 

conformitat amb els següents, 

ANTECEDENTS DE FET 

PRIMER. Per Resolució de 7 de febrer de 2019, del director gerent del Consorci Espacial Valencià - Val 

Space Consortium (VSC), es va fer pública la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'investigador o 

investigadora no doctors en este organisme, per mitjà de contracte laboral temporal d'obra o servici 

determinat, per a la realització del projecte «Multipactor prediction techniques for GNSS signals», codi 

(VSC1901). 

SEGON. Finalitzat el termini concedit per a la presentació, es va procedir a examinar totes les sol·licituds 

rebudes a fi de determinar aquelles que complien tots els requisits exigits en la convocatòria. 

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 d’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 definitiva d'admesos i exclosos en la 

convocatòria per a la provisió d'una plaça d'investigador no doctor en este organisme, per mitjà de 

contracte laboral temporal d'obra o servici determinat, per a la realització del projecte “Multipactor 

prediction techniques for GNSS signals”, codi (VSC1901).   

SEGON. Convocar tots els aspirants a la primera fase del procés de selecció, açò és, a la prova 

teoricopràctica, que es realitzarà el dia 25 de març de 2019: 

• Lloc: Consorci Espacial Valencià, Ciutat Politècnica de la Innovació, edifici 8G, accés B, 

planta B, 46009, València. 

• Hora: 10:00 

• Duració: 2 hores 

• Es permetrà l'ús de calculadora, però no de llibres ni apunts. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER. Convocar tots els aspirants a l'entrevista personal, que es realitzarà el mateix dia 25 de març de 

2019, a continuació de la prova teoricopràctica: 

• Lloc: Consorci Espacial Valencià, Ciutat Politècnica de la Innovació, edifici 8G, accés B, 

planta B, 46009, València. 

• Hora: 12:00 

QUART. Publicar la present resolució, en el tauler d'anuncis del Consorci Espacial Valencià – Val Space 

Consortium (VSC) –siti en la Ciutat Politècnica de la Innovació, edifici 8G, accés B, planta S, 46022 

València, i, complementàriament en la pàgina web del Consorci Espacial Valencià – Val Space 

Consortium (VSC), la direcció de la qual és <http://www.val-space. com>, dins de la secció «Ofertes 

d'ocupació», indicant als interessats que contra la present resolució que posa fi a la via administrativa 

podrà interposar-se, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant de la gerència del Consorci 

Espacial Valencià, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de publicació d'esta resolució, o bé 

recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Superior de 

Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà al de 

publicació de la mateixa. 

València, 7 de març de 2019 

 

  

El director gerent del Consorci Espacial Valencià 

David Argilés Ortiz 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ANNEX – RELACIÓ DEFINITIVA D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS EN LA CONVOCATÒRIA PER A LA 

PROVISIÓ D'UNA PLAÇA D'INVESTIGADOR NO DOCTOR EN ESTE ORGANISME, PER MITJÀ DE 

CONTRACTE LABORAL TEMPORAL D'OBRA O SERVICI DETERMINAT, PER A LA REALITZACIÓ DEL 

PROJECTE “MULTIPACTOR PREDICTION TECHNIQUES FOR GNSS SIGNALS”, CODI (VSC1901). 

   

ADMESOS 

Expedient  Cognoms, Nom 

VSC1901/1  Petit, John  

    

EXCLOSOS 

Expedient  Cognoms, Nom  Motiu 
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