
CONSTITUCIÓ DE LA COL.LECCIÓ ESPANYOLA DE CULTIUS TIPUS COM
A SERVEI DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.

=====================================================
=====

1.- La CECT és un servei de la Universitat de València de suport a la recerca
i a les aplicacions tècniques en matèria de microbiologia i biotecnologia,
que es constitueix a l'empar del que disposa l'article 70.j dels Estatuts.

2.- Les funcions de la CECT són:

a) Rebre, mantenir i subministrar soques microbianes.

b) Preparar i subministrar liòfils de les soques dipositades.

c) Fer identificacions de soques microbianes.

d) Actuar, si cal, com a autoritat internacional de dipòsit de
microorganismes amb fins patents, d'acord amb el que disposa el
Tractat de Budapest, a través de les normes i regles emanades de
l'Organització Mundial de la Propietat Intel.lectual (OMPI).

e) Intervenir en els diferents projectes a nivell autonòmic, nacional, de
la Comunitat Econòmica Europea i internacional, en general.

f) Assessorar sobre problemes microbiològics en el seu àmbit més
ampli.

g) Difondre els seus serveis per mitjà de publicacions.

3.- El director de la CECT el nomenarà el rector de la Universitat entre els
professors que pertanyen al Departament de Microbiologia de la Universitat
de València, per períodes renovables de quatre anys i a proposta del Consell
Assessor, que és regulat en l'article 4.

4.1.- El Consell Assessor de la CECT estarà format pels membres següents:

a) Dos representants del Departament, elegits pel seu Consell.

b) Un representant designat per la SEM.

c) Un representant designat pel CSIC.

d) Un representant designar per l'RPI.

4.2.- Les funcions del Consell Assessor són:



a) Assistir el director en l'exercici de les seues funcions. A aquest
efecte, el director pot convocar els membres del Consell quan ho
estime oportú, i haurà de convocar-los si ho demanen dos d'aquests.

b) Elaborar la proposició de reglament de funcionament de prestació
de serveis i les seues modificacions, que s'haurà d'elevar al Vice-
rectorat d'Investigació perqué la sotmeta a l'aprovació de la Junta de
Govern.

c) Elaborar la proposta de règim de taxes per prestació del servei i les
seues modificacions, que s'haurà d'elevar al Vice-rectorat
d'Investigació perquè la sotmeta a informe de la Junta de Govern i
aprovació posterior del Consell Social.

d) Informar sobre les propostes de convenis amb d'altres entitats,
l'objecte dels quals interesse o afecte les funcions de la CECT.

e) Proposar el director de la CECT per al seu nomenament pel rector.

5.1.- L'estat d'ingresos del pressupost anual de la CECT estarà constituït
per:

a) Les quantitats resultants de la percepció de les taxes per prestació
de serveis específics de la CECT.

b) Les subvencions i qualsevol assignació de procedència externa a la
Universitat de València que siguen específicament destinades a la CECT.

c) Les quantitas resultants de convenis signats per la CECT o que
comprometen activitats d'aquesta, d'acord amb el règim general de
distribució de les quantitats derivades de convenis.

d) Altres crèdits que li siguen assignats.

5.2.- El director de la CECT formarà, en constituir-se el servei, un inventari
dels béns i equips que en aqueix moment siguen destinats al funcionament
de la CECT i tindrà cura de la seua actualització.

5.3.- S'assignen provisionalment a la CECT els 50 m2 que a hores d'ara
ocupa el Departament de Microbiologia (Facultat de Biologia. Unitat de
Microbiologia), fins que es puga traslladar als locals nous que ara són en
projecte al campus de Burjassot.

*     *     *     *     *     *     *     *

APROVAT EN JUNTA DE GOVERN EL 28 DE MAIG DE 1991.
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