
 

Resolució de 3 de novembre de 2022, del Rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual 
es resol el concurs per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, sector 
d’administració general, cap de secció (PF2131), amb destinació al Servei de Contractació d'aquesta 
Universitat, convocat per resolució de 31 de març del 2022. (Codi: 2022/P/FC/CM/15). 
 
 
Esta resolució té en compte el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes pel que es refereix 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 Efectiva entre Dones 
i Homens. 
 
Havent finalitzat les actuacions de la comissió de valoració i vista la proposta elevada per aquesta per 
a la provisió del citat lloc de treball, en virtut de les facultats que em confereix la normativa vigent, 
RESOLC: 
 
 
Primer. Adjudicar a la funcionària Mercedes González Gimeno el lloc de treball PF2131, cap de 
secció, amb destinació al Servei de Contractació d'aquesta Universitat, sector d’administració general, 
catalogat en el grup A, subgrup A1; amb complement de destí 26, complement específic E044, 
localitat València i jornada de matins i una vesprada. 
 
Segon. El cessament en l'actual lloc de treball es produirà d'ofici el mateix dia en què es publique 
aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
 
La presa de possessió es produirà l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana.  
 
 
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 Oficial de la Generalitat 
Valenciana. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es pot interposar recurs de reposició, en el termini 
d'un mes des de l'endemà 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 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, 3 de novembre del 2022.- El Rector de la Universitat Politècnica de València. José E. 
Capilla Romá. 
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