ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE FÍSICA
DE 16 D'ABRIL DEL 2018
El dia 16 d'abril del 2018, a les 10:30 hores, al Saló de Graus Lise Meitner de la Facultat de Física al
Campus de Burjassot, sota la presidència del Degà, i amb l’assistència de les persones que s’indiquen
a continuació, es constitueix la Junta de la Facultat de Física de la Universitat de València (UVEG)
per a celebrar sessió ordinària.
Degà: VIDAL PERONA, JORDI
Representants del PDI amb vinculació permanent:
BORDES VILLAGRASA, JOSÉ
CASES RUIZ, RAMÓN
CAPILLA PEREA, PASCUAL
CERVIÑO EXPÓSITO, ALEJANDRO
CRUZ MUÑOZ, JOSÉ LUIS
FERRER ROCA, CHANTAL
FONT RODA, JOSÉ ANTONIO
GARCÍA MARTÍNEZ, PASCUALA (Vicedegana)
GONZÁLEZ DE LA HOZ, SANTIAGO
MARTÍ PUIG, JOSÉ MARÍA
MARTÍNEZ GARCÍA, DOMINGO
MARTÍNEZ VIDAL, FERNANDO
PÉREZ CAÑELLAS, ARMANDO
QUILIS QUILIS, VICENT
UTRILLAS ESTEBAN, Ma PILAR
VALOR MICÓ, ENRIC J. (Vicedegà)
VIVES GARCÍA, ÓSCAR M.
ZÚÑIGA ROMÁN, JUAN

Representants del PDI sense vinculació
permanent:
GARCÍA LÁZARO, SANTIAGO
PLANELLES MIRA, SUSANA
TÓRTOLA BAIXAULI, Ma AMPARO
Representants dels estudiants:
DOMENECH AZORÍN, DANIEL
PALLARÉS RIPOLLÉS, MIREIA
PETROV, PETAR IVAYLOV
PERALES SUCH, JAVIER

Representants Personal Investigador en
Formació:

Representants del PAS:
SALVADOR DONAT, RAMÓN
SERRADELL TORRIJOS, JOSEFA
SOLBES IBÁÑEZ, ISABEL
Assistents amb veu i sense vot:
PERUCHO PLA, MANEL (Secretari)
SÁEZ MIRALLES, Ma ÁNGELES (Administradora)
Altres assistents:

ABSÈNCIES JUSTIFICADES:
Ha excusat la seua inassistència per coincidència amb hora lectiva la PDI amb vinculació permanent
Mª Jesús Hernández Lucas.
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Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 26 de febrer del
2018.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El Degà pregunta si hi ha correccions a l'acta.
Com que no hi ha modificacions, es pren el següent acord per assentiment:
AJFF2018/21 “Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 26 de febrer del 2018.”
Punt 2. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 12 de març del 2018.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El Degà pregunta si hi ha correccions a l'acta.
Com que no hi ha modificacions, es pren el següent acord per assentiment:
AJFF2018/22 “Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 12 de març del 2018.”
Punt 3. Informe del Degà.
El Degà informa dels següents punts.
Anuncia la renovació de la direcció dels departaments de Física de la Terra i Termodinàmica i
d'Òptica i Optometria i felicita els nous directors.
Recorda la celebració de la Fira Experimenta, el proper diumenge, 22 d'abril, i anima els membres de
la Facultat a fer-ne difusió i assistir-hi.
Informa que dimecres 18 d'abril, la Facultat rebrà la visita del vicerector d'Economia i
Infraestructures, que vindrà a informar-se de les necessitats del centre. Afegeix que ha convocat una
reunió amb l'anterior equip deganal i els directors dels departaments per tal de recollir informació
sobre aquestes necessitats.
Punt 4. Informe de les Comissions.
El Degà informa que a la Comissió Econòmica de la UVEG s'han donat les xifres macroeconòmiques
de la Universitat i s'han assignat els pressupostos als diferents centres i facultats. El pressupost de la
Facultat de Física s'ha vist augmentat en un 1.4% respecte l'any anterior.
El vicerector d'Economia ha informat que la situació econòmica de la Universitat està completament
sanejada i que enguany s'ha assolit un superàvit de 18 milions d'euros, degut a la sentència judicial
que allibera la Universitat del pagament dels interessos d'un deute que va haver de ser assumit degut
als impagaments de la Generalitat.
Finalment, apunta que la Universitat està a l'espera de la renovació del pla de finançament
d'Universitats.
El Degà informa que en el Consell de Govern es va informar que la nostra facultat acompleix amb els
percentatges establerts de docència en valencià.
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A més, apunta que el vicerectorat d'estudis estudia una proposta dels estudiants, que demanen poder
fer els exàmens de primer quadrimestre durant el mes de desembre per poder avançar la segona
convocatòria al mes de gener.
La professora Chantal Ferrer pregunta si s'ha aprovat el llistat d'activitats reconegudes als estudiants,
de cara a la participació en actes com la Fira Experimenta. El Degà respon que no ha rebut cap
informació en aquest sentit.
Punt 5. Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la Comissió de Selecció de
professorat contractat de caràcter temporal per al curs 2018-19.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El Secretari informa que s'ha procedit al sorteig, aplicant el mecanisme aprovat per la Junta de
Facultat (AJFF2010/19). Així mateix, apunta que la Comissió no verifica el criteri de paritat necessari
i que per tant, la Universitat no acceptarà la proposta. Tanmateix, com ha ocorregut altres anys, des
del deganat s'enviarà una al·legació per explicar la impossibilitat de complir aquest criteri.
Es pren el següent acord per unanimitat:
AJFF2018/17 “Proposar els membres que han de formar part de la Comissió de Selecció de
professorat de caràcter temporal per al curs 2018-2019 (Annex 1):
Vocal 1: Mª Carmen Martínez Tomás (Dept. Física Aplicada i Electromagnetisme).
Vocal 2: José Antonio Muñoz Lozano (Dept. Astronomia i Astrofísica).
Vocal 3: Arcadi Santamaria Luna (Dept. Física Teòrica).
Suplent Vocal 1: Raquel Niclós Corts (Dept. Física de la Terra i Termodinàmica).
Suplent Vocal 2: Juan Zúñiga Román (Dept. Física Atòmica, Molecular i Nuclear).
Suplent Vocal 3: Germán J. de Valcárcel Gonzalvo* (Dept. Òptica, Optometria i Ciències de la
Visió).
* Amb posterioritat a la Junta el Suplent de Vocal 3 inicialment proposat (Francisco Sañudo Buitrago)
va haver de ser reemplaçat per el següent professor en la llista de sorteig, per no complir els requisits
que exigeix la normativa. ”

Punt 6. Aprovació, si escau, de la proposta de membres del tribunal de la plaça de Professor
Titular d’Universitat núm. 6635 en l'àrea de Física Teòrica.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El Secretari llegeix l’única proposta presentada a la Junta de Centre de membres titulars i llurs
suplents del tribunal per la plaça de cos docent universitari de professor titular d'universitat a la
Facultat de Física, núm. 6635. Segons estableix Reglament de Selecció del Personal Docent i
Investigador de la Universitat de València, Títol Primer, Capítol II, Art. 4, la proposta que correspon
aprovar a la Junta es la dels tres vocals titulars i llurs suplents.
El professor José Luis Cruz demana perquè ix aquesta plaça ara, i no en el paquet de promoció que es
va aprovar en la Junta de Facultat de 6 de febrer de 2018. La professora Pilar Utrillas també qüestiona
sobre l'origen d'aquesta plaça.
El Degà pren la paraula per explicar que es tracta d'una plaça que s'emmarca en el 15% de places de
taxa de reposició dedicades a investigadors del programa Ramón y Cajal. Com que el total d'aquestes
places no ha estat cobert, la Universitat ha acceptat dedicar-les a ex-investigadors Ramón y Cajal
acreditats, per tal de cobrir-lo. Això, a més, beneficiarà la Universitat pel que fa a la taxa de reposició
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de l'any proper. El professor José Bordes apunta que aquest cas s'ha estat plantejant des de fa molt de
temps.
La professora Pilar Utrillas indica que desconeixia aquesta opció per ofertar places.
El professor Vicent Quilis expressa el seu dubte sobre el fet que es puguen oferir places a
investigadors del programa Ramón y Cajal que no estiguen associats a la Universitat i afegeix que en
el futur caldria vincular aquestes places a personal vinculat a la Universitat, encara que no es tracte
d'investigadors del programa esmentat.
El Degà indica que l'exigència de l'acreditació I3 força que les places només puguen ser oferides a
aqueixos investigadors, tot expressant que estaria d'acord en que s'obrira aquesta oferta a
onvestigadors d'altres programes.
El professor Òscar Vives apunta que com que a la Universitat no hi ha suficients investigadors
d'aquest programa, la Universitat obri l'oferta a investigadors de qualsevol universitat que tinguen
l'acreditació I3.
El professor Juan Zúñiga indica que el fet que a la Universitat no hi haja suficients investigadors
acreditats a la figura de professor titular d'universitat està relacionat amb la limitació que la
Universitat els imposa pel que fa a la docència que poden assumir. Així, sent el límit que estableix la
llei de 8 crèdits per any, la Universitat el restringeix a 6. D'aquesta manera, els investigadors no poden
acumular suficient docència per acreditar-se a titular d'universitat i el resultat és que no es cobreixen
totes les places que es podrien cobrir per aquesta via. La professora Pilar Utrillas apunta que pensa
que la intenció de la Universitat és la d'augmentar el límit per adaptar-lo al límit legal.
Finalitzat el debat obert, la proposta de vocals i llurs suplents per aquesta plaça és aprovada per
unanimitat.
Es pren el següent acord per unanimitat:
AJFF2018/18 “Proposar els vocal 1, 2 i 3 i llurs suplents següents que han de formar part del tribunal
de la plaça de Professor Titular d'Universitat núm. 6635 en l'àrea de Física Teòrica (Annex 2):
Vocal 1er Titular: Joan Josep Ferrando Bargues (Catedràtic d’Universitat, Universitat de València).
Vocal 2on Titular: Mariano del Olmo Martínez (Catedràtic d’Universitat, Universidad de Valladolid).
Vocal 3er Titular: Ruth Lazkoz Sáez (Professora Titular d’Universitat, Euskal Herriko Unibertsitatea).
Vocal 1er Suplent: Juan Antonio Morales Lladosa (Catedràtic d’Universitat, Universitat de València).
Vocal 2on Suplent: Manuel Asorey Carballeira (Catedràtic d’Universitat, Universidad de Zaragoza).
Vocal 3er Suplent: Ana Achúcarro Jiménez (Catedràtica d’Universitat, Euskal Herriko Unibertsitatea).

Tots els vocals pertanyen a l’àrea de coneixement de Física Teòrica.”
Punt 7. Aprovació, si escau, de la modificació de la proposta de la comissió de selecció de la
plaça de Professorat Contractat Doctor núm. 5373 en l’àrea Optometria i Ciències de la Visió.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El Secretari llegeix la modificació de la proposta comissió de la plaça de Professorat Contractat
Doctor núm. 5373, corresponent a la promoció de la professora Inmaculada Bueno Gimeno, que
presenta el departament d'Òptica, Optometria i Ciències de la Visió, motivada per l'incompliment de
l'equilibri entre homes i dones en la proposta inicial. Així, el departament proposa substituir el Vocal
5é inclòs a la proposta original, Alejandro Cerviño Expósito, per Mª José Luque Cobija, tots dos
professors titulars d'universitat del departament d'Òptica, Optometria i Ciències de la Visió. Aquesta
modificació afecta els membres de la comissió proposats pel departament a què està adscrita la plaça,
segons estableix Reglament de Selecció del Personal Docent i Investigador de la Universitat de
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València, Títol Segon, Capítol II, Art. 17.3, de manera que la proposta d'acord es limita a la
ratificació de la proposta de comissió resultant. Les propostes de dos vocals i llurs suplents
pertanyents a àrees de coneixement adscrites als departaments del centre o professorat amb docència
en aquest, i d'un vocal i el seu suplent aliens a la Universitat de València, pertanyents a l'àrea de
coneixement a què pertany la plaça, que corresponen a la Junta de Facultat, aprovades en acords
AJFF2018/3 i AJFF2018/5, romanen inalterades.
Es pren el següent acord per unanimitat:
AJFF2018/19 “Acceptar la petició de modificació de la proposta de comissió de la plaça de
Professorat Contractat Doctor núm. 5373 i ratificar la proposta de comissió resultant d'aquesta
modificació (Annex 3).”
Punt 8. Aprovació, si escau, del nombre de places ofertades corresponents a l’admissió
d’estudiants amb estudis universitaris parcials del Grau en Física i del Grau en Òptica i
Optometria per al curs 2018-19.
La proposta que porta el Degà a la Junta de Facultat és repetir l'oferta que s'ha realitzat en els darrers
anys per a l'admissió d'estudiants amb estudis universitaris parcials als graus en Física i en Òptica i
Optometria, de 5 estudiants per a cada grau, per al curs 2018-19.
Es pren el següent acord per unanimitat:
AJFF2018/20 “Aprovar oferir 5 places per l'admissió d'estudiants amb estudis universitaris parcials al
Grau en Física, i 5 places per l'admissió d'estudiants amb estudis universitaris parcials al Grau en
Òptica i Optometria, per al curs 2018-19.”
Punt 9. Torn obert de paraules.
La professora Pilar Utrillas s'interessa pel color amb què s'estan pintant les columnes del pont que
uneix els dos edificis de la Facultat. Indica que, com que és negre, no es veuen quan és fosc.
L'administradora de la Facultat, Mª Ángeles Sáez respon que es tracta d'una primera passada de
pintura, però que el color serà finalment el mateix que s'aplica als marcs de les finestres.
Mª Ángeles Sáez informa que s'ha publicat al web de la Facultat la Carta de Serveis, que inclou els
objectius i compromisos del personal de la Facultat, tal i com va ser aprovada en Junta de Facultat el
juny de 2017.
La professora Chantal Ferrer demana si hi ha cap novetat sobre el sistema de gestió de contractes
menors que s'haurà d'adaptar a la nova norma. Mª Ángeles Sáez respon que, més enllà d'un document
de preguntes freqüents que ha estat publicat per la Universitat no existeix cap data de reunió prevista
ni cap novetat al respecte pel moment.
I com que no hi ha més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 11:15 hores, del contingut de la
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta amb el vistiplau del Degà.
Vist i plau

El Degà
Jordi Vidal Perona

El Secretari
Manel Perucho Pla
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