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RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2011, de la Univer-
sitat de València, per la qual es fa pública la llista defi-
nitiva d’admesos i exclosos i el tribunal que ha de jutjar 
les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), pel 
torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica 
superior d’investigació (perfil psicologia), d’aquesta uni-
versitat, convocades per Resolució de 25 de maig de 2011 
(BOE 08.06.2011). [2011/9819]

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2011, de la Univer-
sitat de València,  por la que se hace pública la lista defi-
nitiva de admitidos y excluidos y el tribunal que debe juz-
gar las pruebas selectivas de acceso al grupo A (subgrupo 
A1), por el turno libre, sector de administración especial, 
escala técnica superior de investigación (perfil psicología) 
de esta universidad, convocadas por Resolución de 25 de 
mayo de 2011 (BOE 08.06.2011). [2011/9819]

Aquest Rectorat, fent ús de les atribucions que li confereix la legis-
lació vigent, i una vegada acabats els terminis legals establerts en la 
convocatòria de les proves selectives d’accés, al grup A (subgrup A1), 
per torn lliure sector d’administració especial, escala tècnica superior 
d’investigació (perfil psicologia), fa pública la llista definitiva d’adme-
sos i exclosos (annex I) i el tribunal que ha de jutjar-les (annex II).

La prova de coneixement de valencià, prèvia al procés selectiu tin-
drà lloc el dia 21 d’octubre a les 9 hores, al aulari V del Centre d’au-
toaprenentatge, situat a la Facultat de l’activitat física i esport, de la 
Universitat de València, carrer Gascó Oliag número 3.

El primer exercici serà el dia 17 de novembre de 2011 a les 9:30 
hores a la Sala de Juntes de la Facultat de Psicologia (Campus de Blasco 
Ibañez) de la Universitat de València.

Els resultats s’anunciaran al tauler d’anuncis del Servei de Recursos 
Humans (PAS) i a la pàgina web del mateix Servei.

Les persones aspirants hauran d’anar proveïdes de bolígraf o ploma 
estilogràfica, i hauran de portar el document nacional d’identitat.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot 
interposar potestativament un recurs de reposició en el termini d’un mes 
a partir de l’endemà a la seua notificació o publicació, davant del mateix 
òrgan que dictà la resolució, o un recurs contenciós administratiu davant 
dels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat 
Valenciana en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la 
seua notificació. Així mateix, l’administració, si escau, podrà revisar les 
resolucions del tribunal, d’acord amb l’esmentada norma.

València, 23 de setembre 2011.– El rector, p.d. (DOCV 10.06.2011) 
el gerent: Joan E. Oltra i Vidal.

Este Rectorado, haciendo uso de las atribuciones que le confiere la 
legislación vigente, y una vez finalizados los plazos legalmente estable-
cidos en la convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso al grupo 
A (subgrupo A1), por el turno libre, sector de administración especial, 
escala técnica superior de investigación (perfil psicología) hace pública 
la lista definitiva de admitidos y excluidos (anexo I) y el tribunal que 
debe juzgarlas (anexo II).

La prueba de conocimiento de valenciano, previa al proceso selecti-
vo tendrá lugar el día 21 de octubre de 2011 a las 9 horas, en el aulario V 
del Centre d’autoaprenentatge, situado en la Facultat de l’activitat física 
i esport, de la Universitat de València, calle Gascó Oliag número 3 .

El primer ejercicio será el día 17 de noviembre de 2011 a las 9:30 
horas en en la Sala de Juntas de la Facultat de Psicologia (Campus de 
Blasco Ibañez) de la Universitat de València.

Los resultados se anunciarán en el tablón de anuncios del Servicio 
de Recursos Humanos (PAS) y en la página web del mismo servicio. 

Las personas aspirantes deberán ir provistas de bolígrafo o pluma 
estilográfica, y deberán llevar el documento nacional de identidad.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede 
interponer potestativamente un recurso de reposición en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente a su notificación o publicación, ante el 
mismo órgano que dictó la resolución, o un recurso contencioso admi-
nistrativo ante los órganos de la jurisdicción contenciosa administra-
tiva de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente a su notificación. Así mismo, la administración, 
si procede, podrá revisar las resoluciones del tribunal, de acuerdo con la 
mencionada norma.

València, 23 de septiembre 2011.– El rector, p. d. (DOCV 10.06.2011) 
el gerent: Joan E. Oltra i Vidal.

ANNEX I / ANEXO I

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS 

NIF/NIE COGNOMS/APELLIDOS NOM/NOMBRE P. PRÈVIA/
P. PREVIA

EX. MÈRITS/
EJ. MÉRITOS

ID. COMUNITARI/
ID. COMUNITARIO

79090263W ALCALÁ GARCÍA MARÍA INMACULADA SI S A

44794740D CARRILLO SORIANO MÓNICA SI S A

21804343K CORREA GHISAYS PATRICIA MARÍA SI N

20156436H GIMÉNEZ NOGUERA EVA NO S F 

18983675G GÓMEZ MEZQUITA ELENA NO N

52709029K GÓMEZ VALENCIA MARÍA JOSÉ NO S A

20476810W MOLLA FERRANDO MARÍA SI N

52601294H MORAGREGA VERGARA INES CINTA NO S A

20838321E PLA FRANCO NEUS NO S A

29164560P RAUSELL SIERRA DOLORES TRINIDAD SI S A

25415210A RODRÍGUEZ BELLO CÉSAR ALBERTO NO S F 

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj



LLISTA DEFINITIVA D’EXCLOSOS 

NIF/NIE COGNOMS/APELLIDOS NOM/NOMBRE P. PRÈVIA/
P. PREVIA

EX. MÈRITS/
EJ. MÉRITOS

ID. COMUNITARI/
ID. COMUNITARIO

M.EXCLUSIÓ/
M.EXCLUSIÓN

21656620G GARCÍA LINARES MARÍA ISABEL NO S A 1

El codi del motiu d’exclusió és / El código del motivo de exclusión es:
1. No aportar certificació correcta de la condició de desocupat per l’obtenció d’exempció dels drets d’examen / 
No aportar certificación correcta de la condición de desempleado para la obtención de la exención de tasas de los derechos de examen.

ANNEX II / ANEXO II

Tribunal

Titulars: 
President: Jose Ramos López, degà de la Facultat de Psicologia i catedràtic del departament de psicologia social, de la Universitat de València. 
Vocals: Esperanza González Bono, vicegana de la Facultat de Psicologia i professora titular del departament de psicobiologia de la Universitat 

de València
Mª Teresa Cortes Tomás, vicedegana de la Facultat de Psicologia i professora titular del departament de Psicologia bàsica de la Universitat de 

València
Guillermo García Bonilla, tècnic superior d’investigació, escala tècnica superior de gestió d’investigació de la Universitat de València
Mª Amparo Malea Fernández, facultatiu especialista en Psicologia clínica en la unitat de conductes additives del Hospital General de València. 

Suplents:
Presidenta: Concepción Perpiñá Tordera, vicegana de la Facultat de Psicologia i catedràtica del departament de personalitat, de la Universitat de 

València. 
Vocals: Angel Latorre Latorre, secretari de la Facultat de Psicologia i catedràtic del departament de psicologia evolutiva i de l’educació de la 

Universitat de València
Rosa Bañuls Egea, vicegana de la Facultat de Psicologia i professora titular del departament de psicologia bàsica de la Universitat de València.
Alberto de la Guardia Anaya, tècnic superior de medi ambient, escala tècnica superior de prevenció i medi ambient, de la Universitat de Valèn-

cia.
Vicente Tomás Gradoli, facultatiu especialista en Psicologia clínica de conductes additives del Hospital Peset de València. 
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