
 
 

  

JUNTA DE CENTRE 

FACULTAT DE DRET 

ACORDS 2022 

 

AJFDret DATA SESSIÓ PUNT 
ORDEN 
DEL DÍA 

ACORD 

1/2022 02/03/2022 
 

1 Aprovar l’acta de la sessió anterior de la Junta, de 21 
de desembre de 2021. 

2/2022 02/03/2022 
 

4 Aprovar la proposta del Departament de Dret 
Administratiu i Processal perquè la Junta de Centre 
propose al Consell de Govern de la Universitat de 
València el nomenament del Dr. Manuel Ortells 
Ramos, catedràtic de Dret Processal de la Facultat, 
com a professor emèrit. 

3/2022 02/03/2022 
 

5 Aprovar la proposta de places per al curs 
2022/2023 de les titulacions de grau en 
Criminologia i de grau en Ciències Polítiques i de 
l’Administració Pública. 

4/2022 02/03/2022 
 

6 Aprovar la proposta de programa de doble màster en 
Advocacia i Dret de l’Empresa. Assessoria Mercantil, 
Laboral i Fiscal. 

5/2022 02/03/2022 
 

7 Aprovar la proposta de Pla d’Estudis del Màster en 
Anàlisi Política Aplicada. 

 02/03/2022 
 

8 Comunicar la delegació de les presidències de 
Comissions del Centre i informar de les modificacions 
de la composició de diverses comissions del Centre. 

6/2022 02/03/2022 
 

10 Ratificar l’acord adoptat per la CAT de Dret per 
autoritzar la modificació de data d’examen per 
coincidència de dates. 

7/2022 02/03/2022 
 

10 Aprovar la modificació dels períodes de lectura del 
treball fi de grau del curs 2021/2022. 

8/2022 05/04/2022 
(sessió virtual) 

Únic Aprovar la proposta de composició de la Comissió de 
Selecció de places de PDI de caràcter temporal per al 
curs 2022/2023. 

9/2022 27/04/2022 
(sessió virtual) 

Únic Aprovar la proposta de perfils i de membres de 
Comissions de Selecció de places de professorat 
Contractat Doctor i la proposta de perfils i de 
membres de Tribunals de places de cossos docents. 

10/2022 12/05/2022 
(sessió virtual) 

Únic Aprovar la proposta de perfils i de membres de 
Comissions de Selecció de places de professorat 
Contractat Doctor i la proposta de perfils i de 
membres de Tribunals de places de cossos docents. 

11/2022 19/05/2022 
 

3 Aprovar la modificació de la CCA del Màster 
Universitari en Dret Constitucional. 

12/2022 19/05/2022 
 

4 Aprovar l’adhesió a la proposta de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de València, per a sol·licitar al Ministeri de 
Justícia que s’atorgue la “Creu Distingida de 1ª Classe 
de l’Ordre de San Raimundo de Peñafort” al senyor 
Vicente Domínguez Calatayud. 



 
 

  

13/2022 19/05/2022 
 

5 Aprovar adherir-se a la candidatura del professor Dr. 
Javier de Lucas Martín per al “Premio Pelayo para 
juristas de reconocido prestigio 2022”, XXVIII edició, 
presentada per l’Institut de Drets Humans (IDH) de la 
Universitat de València. 

14/2022 19/05/2022 
 

7 Aprovar la proposta dels horaris dels graus i dels 
dobles graus per al curs 2022/2023. 

15/2022 19/05/2022 
 

8 Aprovar la proposta d’ampliació del calendari 
d’exàmens del curs 2022/2023. 

16/2022 19/05/2022 
 

9 Aprovar la modificació dels requisits per a l’admissió 
al 2n curs del Doble Grau Dret-CCPPAP. 

17/2022 19/05/2022 10 Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 
2021. 

18/2022 19/05/2022 11 Informar sobre les línies pressupostàries de l’exercici 
2022. 

19/2022 19/05/2022 12 Aprovar les normes per a l’assignació i l’ús d’espais a 
la Facultat de Dret. 

 19/05/2022 13 Informar sobre la proposta de modificació normativa 
presentada pel professor Javier Jiménez Fortea en 
relació amb la contractació de professorat emèrit de 
la Universitat de Valencia. 

20/2022 19/05/2022 14 Aprovar els períodes de defensa dels TFG per al curs 
2022-2023. 

21/2022 19/05/2022 14 Informar sobre la situació del Doble Grau hispano-rus 
en CCPPAP amb RANEPA, que s'ha vist afectat per la 
guerra a Ucraïna. 

22/2022 07/06/2022 
(sessió virtual) 

1 Aprovar la petició de creació i proposta de 
nomenament de membres de la segona Comissió de 
Selecció de Personal Contractat de Caràcter 
Temporal de la Facultat de Dret. 

23/2022 22/06/2022 
(sessió virtual) 

Únic Aprovar la proposta de perfils i de membres de 
Comissions de Selecció i de Tribunals. 

24/2022 22/06/2022 
(sessió virtual) 

Ampliació 
urgent 

Aprovar la procedència del caràcter urgent de 
l’ampliació de l’ordre del dia. 

25/2022 22/06/2022 
(sessió virtual) 

Ampliació 
urgent 

Aprovar la modificació dels membres de la Comissió 
d’Impugnació de Qualificacions de la Facultat de Dret. 

26/2022 13/07/2022 1 Aprovació de les actes de les sessions de la Junta: 
 02 de març de 2022 
 05 d’abril de 2022: sessió virtual  
 27 d’abril de 2022: sessió virtual  
 12 de maig de 2022: sessió virtual  
 19 de maig de 2022 
 07 de juny de 2022: sessió virtual  
 22 de juny de 2022: sessió virtual 

27/2022 13/07/2022 4 Aprovar els calendaris d’exàmens de les titulacions de 
Grau i Doble Grau de la Facultat de Dret per al curs 
2022/2023. 

28/2022 13/07/2022 5 Aprovar els calendaris d’exàmens de les titulacions de 
Màster de la Facultat de Dret per al curs 
2022/2023. 



 
 

  

29/2022 13/07/2022 6 Aprovar la nova redacció dels requisits per a 
l’admissió d’estudiantat al doble grau en ADE-Dret 
amb estudis universitaris espanyols parcials 

30/2022 13/07/2022 7 Aprovar la nova composició de la Comissió de 
Coordinació Acadèmica (CCA) de diversos títols de 
màster de la Facultat de Dret 

31/2022 13/07/2022 8 Aprovar la modificació de la composició de diverses 
comissions del centre. 

32/2022 16/12/2022 3 Aprovar la proposta de l’Oferta del Curs Acadèmic 
(OCA) dels màsters per al curs 2023/2024. 

33/2022 16/12/2022 4 Aprovar la proposta de l’Oferta del Curs Acadèmic 
(OCA) dels graus per al curs 2023/2024. 

34/2022 16/12/2022 5 Aprovar la proposta de Premis Extraordinaris dels 
graus de la Facultat de Dret corresponents al curs 
2021/2022. 

 16/12/2022 6 Informar favorablement les propostes de Títols Propis 
de Màster per al curs 2023/2024. 

35/2022 16/12/2022 7 Aprovar la modificació de les “Normes per a 
l’assignació i l’ús d’espais a la Facultat de Dret”, 
aprovades per acord de la Junta de la Facultat de 19 
de maig de 2022, per tal d’adaptar-les al “Reglament 
per a la distribució i assignació d’espais de la 
Universitat de València”, aprovat per acord del Consell 
de Govern de 29 de novembre de 2022. 

36/2022 16/12/2022 8 Aprovar l’adhesió a la proposta de sol·licitud de 
l’Audiència Provincial de València per a la concessió 
de la Creu de Sant Raimundo de Peñafort a l’Il·lm. Sr. 
D. José Antonio Lahoz Rodrigo, a l’Il·lm. Sr. D. Gonzalo 
Caruana Font de Mora i a l’Il·lm. Sr. D. José Manuel 
Ortega Lorente. 

37/2022 16/12/2022 9 Aprovar la modificació de la composició de diverses 
comissions del centre. 

 

 


