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RESOLUCIÓ DEL DELEGAT DE LA RECTORA PER A L’ESTUDIANTAT, PER LA QUE 
ES PUBLICA EL JURAT DE LA FASE LOCAL DE LA LLIGA DE DEBAT UNIVERSITARIA 
DE LA XARXA VIVES 2022-2023 

D'acord amb la resolució de 20 de maig de 2022 de la Rectora de la Universitat de Valencia 
(DOGV 30/05/22) per la qual es deleguen determinades competències en els vicerectorats, 
la Secretaria General, la Gerència i altres òrgans d’aquesta universitat, 

 

RESOL 

 

Fer públiques les persones relacionades a l'annex I com a jurat que ha de valorar i puntuar la 
presentació de l'exposició, la qualitat del discurs, la flexibilitat i capacitat de debat, la 
demostració de domini del tema, els aspectes formals, la posada en escena, i l'actitud de 
respecte i correcció de tots els membres dels equips participants en fase local de la Lliga de 
Debat universitària de la Xarxa Vives, que es celebrarà a la Universitat de Valencia del 22 al 
24 de novembre de 2022.  

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs 
potestatiu de reposició en el termini d'un mes des del dia següent a la seua notificació, davant 
el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé directament un recurs contenciós administratiu 
davant els òrgans de la jurisdicció contenciós ¡ administrativa de la Comunitat Valenciana en el 
termini de dos mesos, comptats des de l’endemà a la seua notificació. 

 

El Delegat de la Rectora per a l’Estudiantat 
Per resolució de la rectora (DOGV 30/05/2022) 
 

 

 

Manuel González Ferrandis 

 

17 de novembre de 2022 

 

 

 

 

 

 

 



	
 

COMPOSICIÓ	DEL	JURAT	DE	LA	FASE	LOCAL.	CURS	2022-2023	
	

Dimarts	22/11/22	

Cap	dels	Jutges	
Ferran	Grau	Codina	
	

Professor	del	Departament	de	Filologia	Clàssica.	

vocal	1	
Adrià	Martí	Badia		
	

Professor	del	Departament	de	Filologia	Catalana.	

vocal	2	
Carmen	Zornoza	Gallego		

Professora	del	Departament	de	Geografia	

	  

  
Dimecres	23/11/22	

Cap	dels	Jutges	
Carmen	Zornoza	Gallego		

Professora	del	Departament	de	Geografia	

vocal	1	
Adrià	Martí	Badia		
	

Professor	del	Departament	de	Filologia	Catalana.	

vocal	2	
Miquel	Nicolás	Amorós	

Professor	del	Departament	de	Filologia	Catalana.	

	  

  
Dijous	24/11/22	

Cap	dels	Jutges	
Ferran	Grau	Codina	
	

Professor	del	Departament	de	Filologia	Clàssica.	

vocal	1	
Miquel	Nicolás	Amorós	

Professor	del	Departament	de	Filologia	Catalana.	

vocal	2	
Carmen	Zornoza	Gallego		

Professora	del	Departament	de	Geografia	
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