Resolució de la directora general de Salut Pública i Addiccions, de la Conselleria de
Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es designen els membres de la comissió
avaluadora de les ajudes destinades a projectes de promoció de la salut i accés a
serveis i programes de salut en poblacions que viuen en situació d'especial
vulnerabilitat, convocades per Resolució de 8 de març de 2022, de la consellera de
Sanitat Universal i Salut Pública.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 8 de l'Ordre 1/2019, de 28 de febrer,
de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'estableixen les bases
reguladores de subvencions destinades a promoure projectes relacionats amb la salut
pública (DOGV núm. 8503 d'11.03.2019), es procedeix a designar els membres titulars i
suplents de la comissió avaluadora que analitzarà i avaluarà les propostes presentades i
elevarà a l'òrgan concedent la proposta de resolució de les subvencions.
Per al seu nomenament s'ha tingut en compte el que es disposa en l'article 53 de la Llei
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Els membres de la comissió avaluadora podran ser recusats d'acord amb el que disposa
l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
Contra la present resolució es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el
termini de dos mesos des de la seua publicació, davant els jutjats centrals del contenciós
administratiu, de conformitat amb el que estableixen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament
i amb caràcter previ, recurs administratiu de reposició en el termini d'un mes davant la
directora general de Salut Pública i Addiccions.

En virtut d'això, es designa la comissió avaluadora de les ajudes destinades a projectes
de promoció de la salut i accés a serveis i programes de salut en poblacions que viuen
en situació d'especial vulnerabilitat, que estarà formada pels membres següents:
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COMISSIÓ AVALUADORA ÚNICA TITULAR

Presidenta:
Blanca Navarro Cubells. Subdirectora general de Promoció de salut i prevenció. DGSPA
Secretari:
Joan Quiles i Izquierdo. Cap de secció. Subdirecció general de Promoció de salut i
prevenció. DGSPA
Vocals:
Rosana Peiró Pérez. Infermera de salut pública. Subdirecció general de Promoció de
salut i prevenció. DGSPA
Carmen Fenollosa Amposta. Infermera de salut pública. Centre de Salut Pública de
Castelló. DGSPA
Enrique Galán Rubio. Infermer de salut pública. Centre de Salut Pública de Alacant.
DGSPA

COMISSIÓ AVALUADORA ÚNICA SUPLENT

President:
Enrique José Orts Ríos. Director del Centre de Salut Pública de Torrent.
Secretària:
Rosa Mas Pons. Cap de secció. Subdirecció general de Promoció de salut i prevenció.
DGSPA
Vocals:
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Alfonso Jiménez López. Infermer de salut pública. Centre de Salut Pública de Elda.
DGSPA
Trinidad Zafra. Infermer de salut pública. Centre de Salut Pública de Alacant. DGSPA
José Añó Sais. Director. Centre de Salut Pública de Alzira. DGSPA
València, a data de la signatura electrónica
LA DIRECTORA GENERAL DE SALUT PÚBLICA I ADDICCIONS
Firmat per Ofèlia Gimeno Forner el
31/03/2022 13:51:09
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