
 

 
 

PROPOSTA DE  MEMBRES DEL TRIBUNAL DE PLACES VACANTS DE COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS 
 

Nº de plaça :  919 Cos docent: Titular de Universidad 

Àrea de coneixement: 345 Filología Inglesa 

Departament: 155 Filología Inglesa y Alemana 

Centre: 06 Facultad de Filología 

Centre adscripció plaça: 06 Facultad de Filología, Traducción y Comunicación 

Perfil lingüístic, si escau (Art. 3.2 del Reglament de Selecció): C1 valencià 

Perfil docent (si escau): Fonología Inglesa 

Perfil investigador (si escau): 

Nomenclatura UNESCO 

 

Lingüística Aplicada 

Codi UNESCO (4 dígits): 5701 

 

 

 
 

 

PRESIDENT/A 

 

 

TITULAR 

Nom i Cognoms /Cos docent/Nº Sexennis: Amparo Patricia Bou Franch / CU / 2 

ÀREA CONEIXEMENT: Filología Inglesa 

UNIVERSITAT: Universidad de Valencia 

 

 
SUPLENT 

Nom i Cognoms /Cos docent/Nº Sexennis: Miguel Martínez López / CU / 3 

ÀREA CONEIXEMENT: Filología Inglesa 

UNIVERSITAT: Universidad de Valencia 

 

 
 

 

SECRETARI/A 

 
 

TITULAR 

Nom i Cognoms /Cos docent/Nº Sexennis: Mª Lluïsa Gea Valor / TU / 2 

ÀREA CONEIXEMENT: Filología Inglesa 

UNIVERSITAT: Universidad de Valencia 

 
 

SUPLENT 

Nom i Cognoms /Cos docent/Nº Sexennis: Miguel Fuster Márquez / TU / 3 

ÀREA CONEIXEMENT: Filología Inglesa 

UNIVERSITAT: Universidad de Valencia 

 

 

 

 

VOCAL 1º 

 

 

TITULAR 

Nom i Cognoms /Cos docent/Nº Sexennis: Antonio García Gómez / TU / 2 

ÀREA CONEIXEMENT: Filología Inglesa 

UNIVERSITAT: Universidad de Alcalá 

 

 

SUPLENT 

Nom i Cognoms /Cos docent/Nº Sexennis: Rosa Muñoz Luna / TU / 1 

ÀREA CONEIXEMENT: Filología Inglesa 

UNIVERSITAT: Universidad de Málaga 

 

 

 

 

VOCAL 2º 

 

 

TITULAR 

Nom i Cognoms /Cos docent/Nº Sexennis: Mercedes Díez Prados / TU / 2 

ÀREA CONEIXEMENT: Filología Inglesa 

UNIVERSITAT: Universidad de Alcalá 

 

 

SUPLENT 

Nom i Cognoms /Cos docent/Nº Sexennis: Lidia Taillefer de Haya / TU / 2 

ÀREA CONEIXEMENT: Filología Inglesa 

UNIVERSITAT: Universidad de Málaga 

 

 

 
 

VOCAL 3º 

 

 

TITULAR 

Nom i Cognoms /Cos docent/Nº Sexennis: Carmen Maíz Arévalo / TU / 1 

ÀREA CONEIXEMENT: Filología Inglesa 

UNIVERSITAT: Universidad Complutense de Madrid 

 

 
SUPLENT 

Nom i Cognoms /Cos docent/Nº Sexennis: José Santiago Fernández Vázquez / TU / 2 

ÀREA CONEIXEMENT: Filología Inglesa 

UNIVERSITAT: Universidad de Alcalá 

 

 

Acord adoptat per la Junta de Centre amb data:  

El Secretari/a del Centre: 

 
 

 

Signat: _______________________________________________ 
 

 

 
Acord adoptat pel Consell del Departament amb data: 

El Secretari/a del Departament: 

 
 

 

Signat: _______________________________________________ 
 

 

 

S'hi adjunten els certificats íntegres dels acords del Consell del Departament i de la Junta de Centre, amb indicació expressa dels assistents i dels resultats 
de les votacions efectuades 



 

 
 

 

REGLAMENT DE SELECCIÓ DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 

 
TÍTOL PRIMER 

Selecció del personal funcionari 
 

CAPÍTOL I 
Convocatòries dels concursos d’accés 

 
 
Art. 3 Convocatòries 
1. La convocatòria dels concursos d’accés és acordada pel rector o la rectora, a proposta del Consell de Govern. La 
convocatòria de places vinculades amb les institucions sanitàries concertades requereix, a més, l’informe de la Comissió de 
seguiment del concert entre la Universitat i les institucions públiques sanitàries. 
2. En atenció a les necessitats docents, es poden incloure perfils lingüístics a les places convocades. La seua inclusió en la 
convocatòria requereix l’aprovació del Consell de Govern, previ informe de la Comissió de Professorat, oït el consell del 
departament, que motivarà la proposta. El perfil lingüístic valencià es podrà acreditar aportant el certificat de coneixement 
de nivell C1, en els termes previstos en la disposició addicional 3ª d’aquest reglament.  
Igualment, en atenció a les necessitats docents i/o investigadores, es pot incloure un perfil docent i/o investigador a les 
places convocades. S’anomena perfil docent a les activitats docents referides a una matèria de formació bàsica, obligatòria 
o optativa d’aquells itineraris en els quals resulte preceptiva per a certificar la menció i que es curse per l’obtenció de t ítols 
oficials de grau que haurà de desenvolupar la persona que siga adjudicatària de la plaça; l’existència de perfil en cap cas 
suposarà, per a qui obtinga la plaça, un dret de vinculació exclusiva a l’esmentada activitat docent, ni limitarà la 
competència de la Universitat per assignar-li distintes obligacions docents o investigadores. 
La inclusió en la convocatòria de perfil docent i/o investigador requereix el mateix procediment descrit en el paràgraf 
primer per a la introducció del perfil lingüístic. 
 
3. A petició del departament, quan existiren diverses places del mateix cos docent i àrea de coneixement, el rector o la 
rectora podrà acordar la convocatòria conjunta de les places. En el supòsit que es convocaren de manera conjunta més de 
cinc places, s’haurà de reservar una quota per a la cobertura amb persones discapacitades, sempre que les dites persones 
superen els processos selectius i acrediten la discapacitat, així com la compatibilitat amb el desenvolupament de les 
tasques. Si aquesta quota no fora coberta, acreixerà la resta de places ofertes amb caràcter general. 
4.- La convocatòria indicarà el mitjà de publicació dels actes administratius que es deriven del procés selectiu. 
 

 
CAPÍTOL II 

Comissions de resolució dels concursos d’accés 
 
Art. 4 Composició de les comissions 
1. Les comissions que han de resoldre els concursos d’accés es componen de cinc membres, amb veu i vot, i llurs suplents. 
En els concursos d’accés a places de catedràtic o catedràtica d’universitat, la totalitat de membres de la comissió han de ser 
catedràtics o catedràtiques d’universitats amb almenys dos sexennis d’investigació. En els concursos d’accés a places de 
professor o professora titular d’universitat els/les membres de la comissió seran catedràtics o catedràtiques d’universitat, 
amb dos sexennis d’investigació com a mínim, i professores i professors titulars d’universitat en possessió d’almenys un 
sexenni. 
Les persones que composen les comissions són designades pel rector o la rectora a proposta del Consell de Govern. A 
aquest efecte: 
 
a. La Presidència i el secretari o secretària, titulars i suplents, els proposarà directament el departament on es troba adscrita 
la corresponent àrea de coneixement d’entre el funcionariat dels esmentats cossos docents pertanyent a la mateixa àrea de 
coneixement de la plaça convocada o a àrees afins, si escau. 
 
b. Tres vocals i llurs suplents, aliens al departament, de la mateixa àrea de coneixement on es troba adscrita la plaça o 
d’àrees afins, si escau, els proposarà la Junta de Centre on estiga adscrit el departament; no obstant això, en el cas d’unitats 
docents adscrites a altre centre o de seccions departamentals que integren a tot el professorat d’un àrea de coneixement, 
la proposta correspondrà a la Junta del Centre on radique la unitat o secció departamental. 
 
Només procedirà la proposta de professorat d’àrees afins en cas que no hi haja professorat de l’àrea de coneixement amb 
els requisits legals per a formar part de les comissions. 
2. En les comissions encarregades de resoldre els concursos d'accés a places de cossos docents universitaris vinculades a 
places assistencials d'institucions sanitàries concertades, s'han d’afegir dos vocals més que han de ser doctors o doctores i  



 

 
 

estar en possessió del títol d'especialista que s'exigirà com a requisit per a concursar a la plaça. Són nomenats pel rector o 
la rectora i designats per la Institució sanitària corresponent, d'acord amb el mecanisme establert legalment. 
3. La Presidència de la comissió, titular i suplent, correspondrà a un catedràtic o catedràtica d’universitat.  
4. Podran formar part de les comissions de selecció els funcionaris i funcionàries dels cossos docents indicats que es troben 
en les situacions administratives descrites en l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i normativa de desenvolupament, llevat de 
la suspensió de funcions i dels supòsits d’excedència. La situació administrativa de serveis especials podrà ser considerada 
causa justificativa de la renúncia a formar part de la comissió. 
5. Es procurarà una composició equilibrada entre dones i homes, llevat que no fora possible per raons fundades i objectives 
degudament motivades. 
6. La condició de membre d’una comissió de selecció és irrenunciable, llevat dels casos de concurrència dels supòsits legals 
d’abstenció o recusació, o de causa justificada que impossibilite la seua actuació. Correspon al rector o la rectora la 
resolució dels incidents d’abstenció o recusació i l’acceptació, si escau, de les renúncies. 

 

 

INDICACIONS SOBRE EL PERFIL INVESTIGADOR EN CONVOCATÒRIA DE PLACES DELS COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS 
En el Consell de Govern de data 24 d’abril de 2018, es va acordar introduir la següent modificació en el art. 3.2 del 

Reglament de Selecció de Personal Docent i Investigador de la Universitat de València: 

“Igualment, en atenció a les necessitats docents i/o investigadores, es pot incloure un perfil docent i/o investigador a les 

places convocades. S’anomena perfil docent a les activitats docents referides a una matèria de formació bàsica, obligatòria 

o optativa d’aquells itineraris en els quals resulte preceptiva per a certificar la menció i que es curse per l’obtenció de títols 

oficials de grau que haurà de desenvolupar la persona que siga adjudicatària de la plaça; l’existència de perfil en cap cas 

suposarà, per a qui obtinga la plaça, un dret de vinculació exclusiva a l’esmentada activitat docent, ni limitarà la 

competència de la Universitat per assignar-li distintes obligacions docents o investigadores.La inclusió en la convocatòria 

de perfil docent i/o investigador requereix el mateix procediment descrit en el paràgraf primer per a la introducció del perfil 

lingüístic.” 

Raons de seguretat jurídica aconsellen que el perfil investigador, la necessitat del qual ha de justificar el departament en la 

seua proposta, tinga la suficient generalitat com per a admetre l’encaix de múltiples orientacions o línies investigadores. 

Així doncs, els departaments que proposen un perfil investigador en places de funcionari hauran de prendre com a referència 

la nomenclatura internacional de la UNESCO per als camps de ciència i tecnologia (accessible al següent enllaç,) i haurà 

d’ajustar-se a la denominació d’alguna de les disciplines que es troben codificades amb quatre dígits. 

 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=363ac9487f

b02210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=28fb282978ea0210VgnVCM1000001034e20aRCRD 
 

 
 

NOTA INFORMATIVA: aplicació de la D.A. Vuitena dels Estatuts de la UV a la designació dels membres de les Comissions de 
Selecció del PDI quan hi haja més d’una proposta de membres de la comissió per a una plaça. 
Davant les consultes realitzades i d’acord amb l’informe emès per l’Assessoria Jurídica, us informem que exclusivament en 

els casos en què en Consell de Departament o en Junta de Centre s’hi presente més d’una proposta de membres per a 

conformar la Comissió de Selecció d’una plaça, serà d’aplicació allò previst en la Disposició Addicional Vuitena dels 

Estatuts de la UV, en relació amb l’article 240.2.b) I, i s’haurà de procedir a la votació de llistes obertes com s’exposa a 

continuació: 

- Per cada membre a elegir, titular i suplent, es realitzarà una votació en llista oberta, integrant a totes les persones 

proposades. Així per exemple, en el cas de Comissions de Selecció per a places de funcionari, el Consell de 

Departament farà una votació per a l’elecció del president/a titular, president/a suplent, secretari/a titular i secretari/a 

suplent. Les Juntes de Centre, en aquest cas, faran una votació per a elegir als tres vocals titulars i un altra per als 

tres vocals suplents. No cal fer votació individual, vocal per vocal, donat que tots realitzen les mateixes funcions en 

la comissió. 

- Tanmateix, si alguna vocalia té un requisit addicional que la diferencia de la resta, com ara, ser aliè a la UV (cas 

d’un vocal elegit per la Junta de Centre per a les comissions de professorat Contractat Doctor), s’haurà de votar una 

llista oberta específica per a l’elecció de la mateixa. 

- En cada llista oberta han de figurar totes les candidatures d’acord amb el que s’ha exposat abans, i l’electorat podrà 

votar un màxim de 2/3 o el natural més pròxim del total de membres que s’hagen d’elegir d’eixa llista. 

Reiterem que si només es presenta una proposta de membres per a conformar les Comissions de Selecció, no és 

d’aplicació el sistema de llistes obertes i es procedirà a votar la proposta única com s’ha fet habitualment. 
 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=363ac9487fb02210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=28fb282978ea0210VgnVCM1000001034e20aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=363ac9487fb02210VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=28fb282978ea0210VgnVCM1000001034e20aRCRD
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