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RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2012, de la Universitat de 
València, per la qual es fa pública la llista definitiva d’ad-
mesos i exclosos i el tribunal que ha de jutjar les proves 
selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció 
interna, sector d’administració especial, escala tècnica 
superior d’audiovisuals, d’aquesta Universitat, convoca-
des per la Resolució de 28 d’octubre de 2011. [2012/929]

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2012, de la Universitat 
de València, por la que se hace pública la lista definitiva 
de admitidos y excluidos y el tribunal que debe juzgar las 
pruebas selectivas de acceso al grupo A (subgrupo A1), 
por promoción interna, sector de administración especial, 
escala técnica superior de audiovisuales de esta Universi-
tat, convocadas por Resolución de 28 de octubre de 2011. 
[2012/929]

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 promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica 
superior d’audiovisuals, fa pública la llista definitiva d’admesos i exclo-
sos (annex I) i el tribunal que ha de jutjar-les (annex II).

La prova de coneixement de valencià, prèvia al procés selectiu, 
tindrà lloc el dia 4 de maig, a les 09.00 hores, a l’aulari V del Centre 
d’Autoaprenentatge, situat a la Facultat de l’Activitat Física i Esport, de 
la Universitat de València, carrer de Gasco Oliag, número 3.

El primer exercici serà el dia 28 de maig de 2012, a les 10.00 hores, 
al Taller d’Audiovisuals, situat al carrer del Serpis, 29, del campus de 
Tarongers 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.

La persona aspirant haurà d’anar proveïda de bolígraf o ploma esti-
logràfica, i haurà 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, 30 de gener 2012.– 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 esta-
blecidos en la convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso al 
grupo A (subgrupo A1), por promoción interna, sector de administración 
especial, escala técnica superior de audiovisuales, 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 selec-
tivo, tendrá lugar el día 4 de mayo de 2012, a las 09.00 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 de Gasco 
Oliag, número 3.

El primer ejercicio será el día 28 de mayo de 2012, a las 10.00 
horas, al Taller de Audiovisuales, situado en la calle Serpis, 29, del cam-
pus de Tarongers 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. 

La persona aspirante deberá ir provista de bolígrafo o pluma estilo-
gráfica, y deberá 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.

Valencia, 30 de enero 2012.– El rector, p. d. (DOCV 10.06.2011), el 
gerent: Joan E. Oltra i Vidal.

ANNEX I 

Llista definitiva d’admesos 

NIF/NIE Cognoms Nom P. prèvia Ex. mèrits Id. comunitari

22639604Z Pelecha Pons José Sí N N

Llista definitiva d’exclosos 
No hi ha cap exclòs.

*  *  *  *  *

ANEXO I

Lista definitiva de admitidos 

NIF/NIE Apellidos Nombre P. previa Ej. méritos Id. comunitario

22639604Z Pelecha Pons José Sí N N

Lista definitiva de excluidos 
No hay ningún excluido.
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ANNEX II

Tribunal

Titulars: 
Presidenta: Silvia Barona Vilar, catedràtica del Departament de 

Dret Administratiu i Dret Processal i vicerectora de la Universitat de 
València. 

Vocals:
Miquel Francès Domènech, professor titular del Departament de 

Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació i director del 
Taller d’Audiovisuals de la Universitat de València

Carolina Moreno Castro, professora titular del Departament de Teo-
ria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació de la Universitat de 
València.

Miguel Ángel Bermúdez López, tècnic superior de gestió 
d’investigació, escala tècnica superior de gestió d’investigació de la 
Universitat de València.

Eulalia Adelantado Matéu, catedràtica del Departament de Comu-
nicació Audiovisual, Documentació i Història de l’Art de la Universitat 
Politècnica de València 

Suplents:
President: Antonio Ariño Villanueva, catedràtic del Departament 

de Sociologia i Antropologia Social i vicerector de la Universitat de 
València. 

Vocals: 
Rosanna Mestre Pérez, professora contractada doctora del Depar-

tament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació de la 
Universitat de València.

Francès Josep Bayarri Moreno, cap de secció, escala tècnica supe-
rior d’informació, de la Universitat de València.

Enric Salvador Marco Soler, tècnic superior de laboratori, escala 
tècnica superior d’investigació, de la Universitat de València.

Rosa María Ganga Ganga, professora col·laboradora del Departa-
ment de Comunicació i Psicologia Social de la Universitat de Alacant. 

ANEXO II

Tribunal

Titulares: 
Presidenta: Silvia Barona Vilar, catedrática del Departament de 

Dret Administratiu i Dret Processal i vicerectora de la Universitat de 
València. 

Vocales:
Miquel Francès Domènech, profesor titular del Departament de Teo-

ria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació i director del Taller 
d’Audiovisuals de la Universitat de València.

Carolina Moreno Castro, profesora titular del Departament de Teo-
ria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació de la Universitat de 
València.

Miguel Ángel Bermúdez López, técnico superior de gestión de 
investigación escala técnica superior de gestión de investigación de la 
Universitat de València.

Eulalia Adelantado Matéu, catedrática del Departament de Comu-
nicació Audiovisual, Documentació i Història de l’Art de la Universitat 
Politècnica de València. 

Suplentes:
Presidente: Antonio Ariño Villanueva, catedrático del Departament 

de Sociologia i Antropologia Social y vicerector de la Universitat de 
València. 

Vocales:
Rosanna Mestre Pérez, profesora contractada doctora del Depar-

tament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació de la 
Universitat de València.

Francès Josep Bayarri Moreno, jefe de sección, escala técnica supe-
rior de información, de la Universitat de València.

Enric Salvador Marco Soler, técnico superior de laboratorio, escala 
técnica superior de investigación, de la Universitat de València.

Rosa María Ganga Ganga, profesora colaboradora del Departament 
de Comunicació i Psicologia Social de la Universitat de Alacant. 
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