
 

Correcció d'errors de la Resolució de 27 de maig de 2021 del rector de la Universitat Politècnica de 
València, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al grup C, subgrup C1, sector 
administració general, categoria/escala administrativa, pel sistema de concurs oposició i procés 
d'estabilització d'ocupació al campus de la localitat de València (codi: 2021/P/FC/C/6). 

Advertit error material en la Resolució anteriorment citada i a fi de procedir a l'esmena del citat error, 
de conformitat amb el que s'estableix en l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, resolc: 

Primer. Procedir a la correcció d'errors en la base 12.2 de la present convocatòria, quedant 
redactada com segueix: 

12.2. Les vacants que, en la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis 
d'aquesta Universitat Politècnica de València, tenen com a requisit «Coneixements d'anglés 
equivalent a nivell B2 de l'Escola Oficial d'Idiomes» només podran ser oferides a les persones 
aspirants que hagen superat aquestes proves selectives pertanyent al contingent de llocs amb el 
requisit de coneixements d'idioma anglés. Així mateix les persones aspirants que hagen superat 
aquestes proves per aquest contingent de coneixements d'anglés, tan sols podran optar als llocs que 
en l'esmentada relació de llocs de treball continguen aquest requisit d'anglés, exceptuant el que està 
disposat en la base 7.7 de la present convocatòria. 

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, la persona interessada podrà 
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu corresponent, en 
el termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar recurs de reposició, 
en el termini d'un mes des de l'endemà al de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que 
s'estableix en 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, a 18 de novembre de 2021. El rector de la Universitat Politècnica de València.- José 
Esteban Capilla Romá 
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