
Agència Tributària Valenciana

Gregorio Gea, 14 · 46009 València

En compliment de  l’apartat tercer de la  RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2019, de la Direcció General de

Funció  Pública,  per  la  qual  es  convoca  borsa  d’ocupació temporal  per  al  nomenament  de  personal

funcionari  interí  i/o  nomenament  provisional  per  millora  d’ocupació d'agents  tributaris,  cos  C1-20,

administració especial, la Comissió de Valoració acorda:

Convocar els aspirants que han presentat instància a la realització de la prova escrita que tndrà lloc el

diumenge 24 de març, a les 12.00 hores a la Universitat de València, Campus de Blasco Ibáñez, en  l'aulari

III,  avinguda Menéndez i  Pelayo,  s/n  i  aulari  VI,  carrer  Doctor  Moliner  s/n,  així  com en la  Facultat  de

Geografia i Història, situats a l'avinguda de Blasco Ibáñez, 28, 46010 València. Amb un mínim de 48 hores

d'antelació es farà pública en la pàgina web atv.gva.es  els llistats del lloc on cada aspirant li  correspon

realitzar la prova.

Els aspirants pedran el dret quan es personen en el lloc de celebració una vegada iniciada la prova o per la

inassistència a aquesta. El dia de la prova escrita els aspirants hauran de presentar el DNI o document

equivalent i còpia/justficant de la sol·licitud presentada. Els aspirants hauran d'anar proveïts de bolígraf

blau o negre. Es recomana que els aspirants es presenten el dia de la prova amb antelació suficient  a

l'horari d'inici, atés que les proves es realitzen en diferents  edificis.

Donada la urgència i la necessitat de resolució del procediment i, com que no està establit  com a requisit

en les bases de la convocatòria, no es procedeix a publicar llista d'admesos o exclosos, i es considerarà com

a admés tot aspirant que haja presentat instància  i se li permetrà la realització de la prova selectva. 

Hi  haura dues aules d'incidències,  en les quals  aquells  aspirants que tnguen alguna incidència  podran

acudir i seran atesos.

En cas de necessitar algun aclariment complementari, els aspirants podran contactar a través del correu

electrònic: personal_ivat@gva.es
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