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RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2019, de la Universitat 
de València, per la qual es nomenen professors o professo-
res titulars d’universitat. [2019/9818]

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2019, de la Universi-
tat de València, por la que se nombran profesores o profe-
soras titulares de universidad. [2019/9818]

De conformidad con la propuestas formuladas por la comisiones 
encargadas de juzgar los concursos de acceso convocados por reso-
lución de la Universitat de València de 23 de mayo de 2019 (BOE 
12.06.2019), para la provisión de plazas de profesores o profesoras titu-
lares de universidad, y una vez acreditado por las personas interesadas 
que reúnen los requisitos a que alude la base novena de la convocatoria.

Este rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
65 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades 
(BOE 24 de diciembre) y demás disposiciones que la desarrollan, ha 
resuelto efectuar los nombramientos que se relacionan a continuación:

– Adrián Cabedo Nebot, con DNI núm. 53[…]13*, profesor titular 
de universidad, en el área de conocimiento Lengua Española, adscrita 
al Departamento de Filología Española (concurso núm. 9/ 2019), plaza 
núm. 6385.

– Miguel Ángel Silvestre Camps, con DNI núm. 22[…]66*, profe-
sor titular de universidad, en el área de conocimiento Fisiología (Área 
propia: 52 Biología Funcional), adscrita al Departamento de Biología 
Celular, Biología Funcional y Antropología Física» (concurso núm. 14/ 
2019), plaza núm. 85.

– Genoveva Ramos Santana, con DNI núm. 52[…]68*, profesora 
titular de universidad, en el área de conocimiento Métodos de Investiga-
ción y Diagnóstico en Educación, adscrita al Departamento de Métodos 
de Investigación y Diagnóstico en Educación (concurso núm. 22/ 2019), 
plaza núm. 6941.

– María Fernanda López Ramón, con DNI núm. 44[…]94*, profe-
sora titular de universidad, en el área de conocimiento Psicología Evo-
lutiva y de la Educación, adscrita al Departamento de Psicología Evo-
lutiva y de la Educación (concurso núm. 29/ 2019), plaza núm. 6387.

– Isabel Cordero Carrión, con DNI núm. 53[…]16*, profesora titu-
lar de Universidad, en el área de conocimiento Matemática Aplicada, 
adscrita al Departamento de Matemáticas (concurso núm. 31/ 2019), 
plaza núm. 2347.

– Antonio Baeza Manzanares, con DNI núm. 21[…]23*, profesor 
titular de universidad, en el área de conocimiento Matemática Aplicada, 
adscrita al Departamento de Matemáticas (concurso núm. 32/ 2019), 
plaza núm. 6953.

– Francisco José Medina Albaladejo, con DNI núm. 48[…]73*, pro-
fesor titular de universidad, en el área de conocimiento Historia e Insti-
tuciones Económicas, adscrita al Departamento de Análisis Económico 
(concurso núm. 36/ 2019), plaza núm. 6954.

– Julio Martínez Galarraga, con DNI núm. 33[…]98*, profesor titu-
lar de universidad, en el área de conocimiento Historia e Instituciones 
Económicas, adscrita al Departamento de Análisis Económico (concur-
so núm. 37/ 2019), plaza núm. 6955.

– Alfredo Juan Grau Grau, con DNI núm. 73[…]26*, profesor titu-
lar de Universidad, en el área de conocimiento Economía Financiera 
y Contabilidad (Área propia: 384 Finanzas Empresariales), adscrita al 
Departamento de Finanzas Empresariales (concurso núm. 43/ 2019), 
plaza núm. 6958.

Las personas nombradas deberán tomar posesión en el plazo máxi-
mo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publica-
ción de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante la rectora de la Uni-
versitat de València, en el plazo de un mes desde su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, o interponer recurso contencioso adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia, 
en el plazo de dos meses desde su publicación.

València, 10 de octubre de 2019.– La rectora: M. Vicenta Mestre 
Escrivá.

D’acord amb les propostes formulades per les comissions encarre-
gades de jutjar els concursos d’accés convocats per resolucions de la 
Universitat de València de 23 de maig de 2019 (BOE 12.06.2019), per 
a la provisió de places de professors o professores titulars d’universitat, 
i una vegada acreditat per les persones interessades que reuneixen els 
requisits establerts en la base novena de la convocatòria.

Aquest rectorat, fent ús de les atribucions que li confereix l’article 
65 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (BOE 
24 de desembre), i altres disposicions que la despleguen, ha resolt efec-
tuar els nomenaments que s’indiquen a continuació:

– Adrián Cabedo Nebot, amb DNI núm. 53[...]13*, professor titular 
d’universitat, de l’àrea de coneixement Llengua Espanyola, adscrita al 
departament Filologia Espanyola (concurs núm. 9/2019), plaça núm. 
6385.

– Miguel Ángel Silvestre Camps, amb DNI núm. 22[...]66*, pro-
fessor titular d’universitat, de l’àrea de coneixement Fisiologia (Àrea 
pròpia: 52 Biologia Funcional), adscrita al departament Biologia Cel-
lular, Biologia Funcional i Antropologia Física (concurs núm. 14/2019), 
plaça núm. 85.

– Genoveva Ramos Santana, amb DNI núm. 52[...]68*, professora 
titular d’universitat, de l’àrea de coneixement Mètodes d’Investigació i 
Diagnòstic en Educació, adscrita al departament Mètodes d’Investigació 
i Diagnòstic en Educació (concurs núm. 22/2019), plaça núm. 6941.

– María Fernanda López Ramón, amb DNI núm. 44[...]94*, profes-
sora titular d’universitat, de l’àrea de coneixement Psicologia Evolutiva 
i de l’Educació, adscrita al departament Psicologia Evolutiva i de l’Edu-
cació (concurs núm. 29/2019), plaça núm. 6387.

– Isabel Cordero Carrión, amb DNI núm. 53[...]16*, professora 
titular d’universitat, de l’àrea de coneixement Matemàtica Aplicada, 
adscrita al departament Matemàtiques (concurs núm. 31/2019), plaça 
núm. 2347.

– Antonio Baeza Manzanares, amb DNI núm. 21[...]23*, professor 
titular d’universitat, de l’àrea de coneixement Matemàtica Aplicada, 
adscrita al departament Matemàtiques (concurs núm. 32/2019), plaça 
núm. 6953.

– Francisco José Medina Albaladejo, amb DNI núm. 48[...]73*, pro-
fessor titular d’universitat, de l’àrea de coneixement Història i Instituci-
ons Econòmiques, adscrita al departament Anàlisi Econòmica (concurs 
núm. 36/2019), plaça núm. 6954.

– Julio Martínez Galarraga, amb DNI núm. 33[...]98*, professor 
titular d’universitat, de l’àrea de coneixement Història i Institucions 
Econòmiques, adscrita al departament Anàlisi Econòmica (concurs 
núm. 37/2019), plaça núm. 6955.

– Alfredo Juan Grau Grau, amb DNI núm. 73[...]26*, professor titu-
lar d’universitat, de l’àrea de coneixement Economia Financera i Comp-
tabilitat (Àrea pròpia: 384 Finances Empresarials), adscrita al departa-
ment Finances Empresarials (concurs núm. 43/2019), plaça núm. 6958.

Les persones nomenades hauran de prendre possessió en el termini 
màxim de vint dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació 
de la present resolució en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, es 
podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la rectora 
de la Universitat de València, en el termini d’un mes des de la publica-
ció en el Boletín Oficial del Estado, o interposar un recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, en 
el termini de dos mesos des de la publicació.

València, 10 d’octubre de 2019.– La rectora: M. Vicenta Mestre 
Escrivá.
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