
 
 

 
 

 

CONCURS OPOSICIÓ PER A LA 

PROVISIÓ DE TRES PLACES DE TÈCNIC 

O TÈCNICA SUPERIOR D’ADMINISTRA-

CIÓ PARLAMENTÀRIA DE LES CORTS 

VALENCIANES. CONVOCATÒRIA 1/2019 

DE 5 DE MARÇ DE 2019 (BOCV NÚMERO 

353 DE 29 DE MARÇ DE 2019, 

CORRECCIÓ D’ERRADES BOCV NÚMERO 

356 DE 10 D’ABRIL DE 2019). 

 

Expirant el pròxim dia 21 de juny la vigència 

de l'estat d'alarma decretada pel govern 

mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de 

març i represa l'activitat del tribunal del 

concurs oposició del procediment de selecció 

referenciat, s'acorda la nova convocatòria 

per a la realització del segon exercici de la 

part pràctica de la fase d'oposició dels 

aspirants que van obtindre com a mínim una 

puntuació de 15 punts en el primer exercici, 

de conformitat amb el que es disposa en la 

base setena de la convocatòria del citat 

concurs oposició, el pròxim dia 15 de 

setembre de 2020, a les 10,00 h en la 

Seu de ADEIT Fundació Universitat-

Empresa, amb domicili en la plaça de la 

Verge de la Pau, 3 (al costat de l'església de 

Santa Catalina) CP 46001-València.  

 

No obstant això, si la  situació de crisi 

sanitària impedira la realització de l'exercici, 

amb antelació suficient,  es publicarà en els 

taulers d'anuncis i en el portal d'internet la 

nova convocatòria. 

 

CONCURSO OPOSICIÓN PARA LA 

PROVISIÓN DE TRES PLACES DE TÉCNICO 

O TÉCNICA SUPERIOR DE ADMINISTRA-

CIÓN PARLAMENTARIA DE LES CORTS 

VALENCIANES. CONVOCATORIA 1/2019 

DE 5 DE MARZO DE 2019 (BOCV NÚMERO 

353 DE 29 DE MARZO DE 2019, 

CORRECCIÓN DE ERRORES BOCV NÚMERO 

356 DE 10 DE ABRIL DE 2019). 

 

Expirando el próximo día 21 de junio la 

vigencia del estado de alarma decretada por el 

gobierno mediante Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo y reanudada la actividad del 

tribunal del concurso-oposición del 

procedimiento de selección referenciado, se 

acuerda la nueva convocatoria para la 

realización del segundo ejercicio de la parte 

práctica de la fase de oposición de los 

aspirantes que obtuvieron como mínimo una 

puntuación de 15 puntos en el primer ejercicio, 

de conformidad con lo dispuesto en la base 

séptima de la convocatoria del citado 

concurso-oposición, el próximo día 15 de 

septiembre de 2020, a las 10,00 h en la 

Sede de ADEIT Fundación Universidad-

Empresa, con domicilio en la plaza de la Virgen 

de la Paz, 3 (junto a la iglesia de Santa 

Catalina) CP 46001-València.  

 

No obstante, si la  situación de crisis sanitaria 

impidiera la realización del ejercicio, con 

antelación suficiente,  se publicará en los 

tablones de anuncios y en el portal de internet 

la nueva convocatoria. 
 

Palau de les Corts Valencianes 

València, 19 de juny de 2020 

 

Juan Antonio Martínez Corral, 

President  del Tribunal 
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