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RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2012, de la Universitat 
Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes 
provisionals d’admesos i exclosos, i el tribunal de selec-
ció de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, 
sector administració especial, tècnic superior de suport a 
la investigació (PF1823), pel sistema de concurs oposició 
(codi: 2012/P/FC/C/2). [2012/5236]

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2012, de la Universitat 
Politècnica de València, por la que se publican las lis-
tas provisionales de admitidos y excluidos, y tribunal de 
selección de las pruebas selectivas de acceso al grupo 
A, subgrupo A1 sector administración especial, técni-
co superior de apoyo a la investigación (PF1823), por el 
sistema de concurso-oposición (código: 2012/P/FC/C/2). 
[2012/5236]

De conformitat amb el que disposa la base quarta de la Convocatòria 
d’11 d’abril de 2012 (DOCV de 19 d’abril de 2012), per la qual es con-
voquen proves selectives de personal per a cobrir una plaça vacant del 
grup A, subgrup A1, tècnic superior de suport a la investigació d’aques-
ta Universitat Politècnica de València, sector administració especial, pel 
sistema de concurs oposició, aquest Rectorat resol:

Primer
Publicar les llistes provisionals d’admesos i exclosos que figuren 

en l’annex I d’aquesta resolució, amb expressió de les causes de la no-
admissió.

Segon
Els aspirants exclosos disposaran d’un termini de 10 dies compta-

dors a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, d’acord amb l’article 71 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administra-
cions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per a esmenar 
els errors que haja motivat la no-admissió o formular les reclamacions 
pertinents.

Tercer
Totes aquestes reclamacions es formularan per escrit a través del 

Registre General de la Universitat Politècnica de València, del Regis-
tre de l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi, del Registre de l’Escola 
Politècnica Superior de Gandia, o en qualsevol de les formes establides 
en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurí-
dic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú.

Quart
Fer pública la composició del tribunal de selecció titular i suplent, 

d’acord amb la base de la convocatòria d’aquestes proves selectives, tal 
com figura en l’annex II d’aquesta resolució.

València, 25 de maig de 2012.– El rector: Juan Juliá Igual.

ANNEX I

LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS/EXCLOSOS

LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS TORN LLIURE

COGNOMS I NOM NIF
Benito Climent, Mª Dolores 24354029-L
De Juan Segovia, Mari Carmen 53203325-R
De los Reyes Cánovas, Ruth 73569512-X
Fernández González, Elena 73571253-A
Galiana Martínez, Miguel 24382602-A
González Pelayo, Óscar 52654126-L
Morales Camacho, Emilio 26017203-V
Sanchis Ibor, Carlos Abelardo 20156149-F
Soriano Pérez, Teresa de Jesús 46075556-R
Tur Fenollar, Gemma 73912707-E

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la Convocato-
ria de 11 de abril de 2012 (DOCV de 19 de abril de 2012), por la que se 
convocan pruebas selectivas de personal para cubrir un puesto vacante 
del grupo A, subgrupo A1, técnico superior de apoyo a la investigación 
de esta Universitat Politècnica de València, sector administración espe-
cial, por el sistema de concurso-oposición, este Rectorado resuelve:

Primero
Publicar las listas provisionales de admitidos y excluidos que figu-

ran en el anexo I de esta resolución, con expresión de las causas de su 
no admisión.

Segundo
Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de 10 días contados 

a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en 
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, conforme al artículo 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para 
subsanar los errores que hayan motivado su no admisión o formular las 
reclamaciones a que hubiere lugar.

Tercero
Todas estas reclamaciones se formularán por escrito a través del 

Registro General de la Universitat Politècnica de València, en el Regis-
tro de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy, en el Registro de la 
Escuela Politécnica Superior de Gandia, o en cualquiera de las formas 
establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Cuarto
Hacer pública la composición del tribunal de selección titular y 

suplente, de acuerdo con la base de la convocatoria de estas pruebas 
selectivas, tal y como figura en el anexo II de la presente resolución.

Valencia, 25 de mayo de 2012.– El rector: Juan Juliá Igual.

ANEXO I

LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS TURNO LIBRE

APELLIDOS Y NOMBRE NIF
Benito Climent, Mª Dolores 24354029-L
De Juan Segovia, Mari Carmen 53203325-R
De los Reyes Cánovas, Ruth 73569512-X
Fernández González, Elena 73571253-A
Galiana Martínez, Miguel 24382602-A
González Pelayo, Óscar 52654126-L
Morales Camacho, Emilio 26017203-V
Sanchis Ibor, Carlos Abelardo 20156149-F
Soriano Pérez, Teresa de Jesús 46075556-R
Tur Fenollar, Gemma 73912707-E
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LLISTAT PROVISIONAL D’EXCLOSOS TORN LLIURE

COGNOMS I NOM NIF MOTIUS 
  D’EXCLUSIÓ
Escrig Andrés, Begoña 73395583-F 2
Luna Marco, María Eugenia 48438045-E 1

Motius d’exclusió:

1. No aportar fotocòpia DNI o il·legible
2. Per no pagar els drets d’examen

ANNEX II

Tribunal titular
President José Carles Genovés, funcionari de carrera, cate-

dràtic d’universitat de la Universitat Politècnica 
de València

Vocal primer Juan Bautista Marco Segura, funcionari de carrera, 
catedràtic d’universitat de la Universitat Politècni-
ca de València

Vocal segona Marta García Molla, funcionària de carrera, titu-
lar d’universitat de la Universitat Politècnica de 
València

Vocal tercer Álvaro Royuela Tomás, funcionari de carrera, titu-
lar d’universitat de la Universitat Politècnica de 
València

Vocal quart Salvador Vicente López Galarza, funcionari de 
carrera, catedràtic d’universitat de la Universitat 
Politècnica de València

Secretària Amparo Encarnación Navarro Muñoz, funcionària 
de carrera, escala tècnics superiors de laboratori de 
la Universitat Politècnica de València, que actuarà 
amb veu però sense vot

Tribunal suplent
President José Vicente Maroto Borrego, funcionari de carre-

ra, catedràtic d’universitat de la Universitat Poli-
tècnica de València

Vocal primer Juan Manuel Gisbert Blanquer, funcionari de car-
rera, catedràtic d’universitat de la Universitat Poli-
tècnica de València

Vocal segon Lorenzo Federico Avella Reus, funcionari de car-
rera, catedràtic d’universitat de la Universitat Poli-
tècnica de València

Vocal tercera Virginia Vega Carrero, funcionària de carrera, titu-
lar d’universitat de la Universitat Politècnica de 
València

Vocal quarta Sara Ibáñez Asensio, funcionària de carrera, titu-
lar d’universitat de la Universitat Politècnica de 
València

Secretari Miguel Ángel Martín Jorda, funcionari de carrera, 
escala administrativa de la Universitat Politècnica 
de València, que actuarà amb veu però sense vot

LISTA PROVISIONAL DE EXCLUIDOS TURNO LIBRE

APELLIDOS Y NOMBRE NIF MOTIVOS DE 
  EXCLUSIÓN
Escrig Andrés, Begoña 73395583-F 2
Luna Marco, María Eugenia 48438045-E 1

Motivos de exclusión:

1. No aportar fotocopia del DNI o ilegible
2. No abonar los derechos de examen

ANEXO II

Tribunal titular
Presidente José Carles Genovés, funcionario de carrera, cate-

drático de universidad de la Universitat Politècni-
ca de València

Vocal primero Juan Bautista Marco Segura, funcionario de carre-
ra, catedrático de universidad de la Universitat 
Politècnica de València

Vocal segunda Marta García Molla, funcionaria de carrera, titu-
lar de universidad de la Universitat Politècnica 
de València

Vocal tercero Álvaro Royuela Tomás, funcionario de carrera, 
titular de universidad de la Universitat Politècnica 
de València

Vocal cuarto Salvador Vicente López Galarza, funcionario de 
carrera, catedrático de universidad de la Univer-
sitat Politècnica de València

Secretaria Amparo Encarnación Navarro Muñoz, funcionaria 
de carrera, escala técnicos superiores de laborato-
rio de la Universitat Politècnica de València, que 
actuará con voz pero sin voto

Tribunal suplente
Presidente José Vicente Maroto Borrego, funcionario de 

carrera, catedrático de universidad de la Univer-
sitat Politècnica de València

Vocal primero Juan Manuel Gisbert Blanquer, funcionario de 
carrera, catedrático de universidad de la Univer-
sitat Politècnica de València

Vocal segundo Lorenzo Federico Avella Reus, funcionario de 
carrera, catedrático de universidad de la Univer-
sitat Politècnica de València

Vocal tercera Virginia Vega Carrero, funcionaria de carrera, 
titular de universidad de la Universitat Politècni-
ca de València

Vocal cuarta Sara Ibáñez Asensio, funcionaria de carrera, titu-
lar de universidad de la Universitat Politècnica 
de València

Secretario Miguel Ángel Martín Jorda, funcionario de carrera, 
escala administrativa de la Universitat Politècnica 
de València, que actuará con voz pero sin voto
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