ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE FÍSICA
DE 11 DE FEBRER DEL 2019
El dia 11 de febrer del 2019, a les 11:00 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
CERVIÑO EXPÓSITO, ALEJANDRO
FERRER ROCA, CHANTAL
GARCÍA MARTÍNEZ, PASCUALA (Vicedegana)
HERNÁNDEZ LUCAS, Mª JESÚS
MARTÍ PUIG, JOSÉ MARÍA
MARTÍNEZ TOMÁS, Mª CARMEN
MARTÍNEZ VIDAL, FERNANDO
PÉREZ CAÑELLAS, ARMANDO
QUILIS QUILIS, VICENT
SÁNCHEZ ROYO, JUAN FRANCISCO
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:
ALCOBER ÁLVAREZ, DANIEL
DOMÉNECH AZORÍN, DANIEL
GARCÍA MARTÍNEZ, MARTA
GOMIS SÁNCHEZ, PAZ
SUCH PERALES, JAVIER
STIRBAN, ALEXANDRU VASIL
Representants Personal Investigador en
Formació:
ANDRÉS PENARES, DANIEL

Representants del PAS:
SEGURA CLARI, ANTONIO
SERRADELL TORRIJOS, JOSEPA
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 trobar-se de viatge, el representant del PDI amb vinculació
permanent José Antonio Font Roda.
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Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 10 de desembre 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.
La Sra. Mª Ángeles Sáez indica que hi ha una errata la pàgina 3 de l'acta: la frase 'de manera que no
van ser nomenats sense realitzar l'elecció', caldria escriure-la com 'de manera que van ser nomenats
sense realitzar l'elecció'. Amb aquesta modificació s'aprova l'acta de la sessió del 10 de desembre del
2019, per assentiment.
AJFF2019/01 Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 10 de desembre del 2018.
Punt 2. Informe del Degà.
El Degà informa dels següents punts.
El 25 de gener es va celebrar la cerimònia d'entrega dels premis extraordinaris de doctorat del curs
2017/18 als doctors Mauro Botons i Gisbert, Manuel Campos Taberner, Daniel González Iglesias,
Cristian Bosch Serrano, Rebecca Saray Azulay Romero i Astrid Hiller Blin.
Al Consell de Govern del dia 18 de desembre es va fer el reconeixement a les premiades en els premis
BBVA de 2018, Chantal Ferrer i Maria Moreno. També es va fer esment a la concessió dels 'Premios
Nacionales de finalización de estudios 2013-14' a l'estudiant Julio Parra, primer lloc, i l'estudianta
Clara Murgui, segon lloc. Es va aprovar la concessió dels premis extraordinaris de Grau 2017-18 als
estudiants Joan Bernabéu Gómez i Pablo Martínez Mirave, del grau en Física, i a l'estudianta Sara
Ferré Altabas, del grau en Òptica i Optometria.
Al mateix Consell es aprovar la convocatòria dels premis extraordinaris de Doctorat, que finalitza el
12 de febrer. Així mateix, es va aprovar la creació d'una comissió de Pràctiques Externes de la
Universitat. S'hi van aprovar els pressupostos, amb un augment d'un 6% respecte l'any anterior, tot i
que es congela la dotació a centres i departaments: l'augment anirà dedicat al pagament del
complement autonòmic. S'estudia la possibilitat d'incloure els contractats Beatriz Galindo i Juan de la
Cierva en el pla d'estabilització d'investigadors, prèvia acreditació I3. Finalment, es va aprovar la
creacio de la Càtedra d'Estudis del Còmic, amb Álvaro Pons com primer director.
Celebrem la Setmana de la Dona i la Xiqueta en la Ciència amb un collage ubicat enfront de secretaria
del centre. A més, s'hi ha programat la projecció del documental 'Dónde están las Mujeres', del Centre
de Cultura Contemporània de Barcelona, el dijous 14 a les 12:30. El Degà convida tothom a assistir a
la projecció.
L'equip deganal es va reunir amb la responsable d'ocupació de la Universitat de València per realitzar
una Jornada de Fòrum d'Ocupació al Campus en abril de 2020. Sol·licita els membres de la Junta que
aporten contactes amb empreses que coneguen i que hi puguen estar interessades.
Pel que fa al grup de treball per al doble grau de Matemàtiques i Física, el Degà, amb l'acord dels
Directors i Directores dels Departaments de la Facultat, ha proposat els professors Joan Josep
Ferrando i Domingo Martínez com representants de la nostra Facultat, mentre que per part de la
Facultat de Matemàtiques hi participen els professors Juan José Nuño i Jesús García.
S'ha convocat el Premio Rotary d'enguany, amb termini el 31 d'octubre de 2019. El Premi de la
Facultat es convocarà cap al mes de maig o juny, donades les restriccions legals, en particular perquè
ha de ser publicat al DOGV.
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S'ha convocat el Degà i els directors dels màsters de Física Avançada, Optometria i Ciències de la
Visió i Teledetecció a una reunió amb el Vicerector de Professorat i la Vicerectora d'Estudis en què
sembla que es vol retallar l'oferta d'assignatures amb demanda minoritària.
El Degà anuncia que La Fira-Concurs Experimenta se celebrarà el dia 7 d'abril.
S'han iniciat els tràmits per organitzar l'Escola Erasmus de Física, que tindrà lloc el juliol de 2019.
L'organització correrà a càrrec dels departaments de Física Teòrica i Física Aplicada i
Electromagnetisme, en particular per part d'investigadors predoctorals i postdocs. Tanmateix, la
participació està oberta a tota la Facultat i anima els joves investigadors a participar-hi.
Per acabar, el Degà recorda que els propers 19, 20, 21 i 22 de febrer rebrem l'estudiantat de secundària
interessat en els nostres graus dintre del Programa Conèixer.
El Degà dóna la paraula a la professora Chantal Ferrer, qui presenta un document (annex I a l'acta) en
què es resumeixen les activitats realitzades amb estudiantat de secundària al llarg de l'any 2018,
coordinades per ella mateixa.
El professor Juan Zúñiga pregunta sobre si el programa GenT de la Generalitat també s'incorporaria
als programes Beatriz Galindo i Juan de la Cierva en el pla d'estabilització d'investigadors. El Degà
afirma que considera lògic que també s'incorpore, però que no estava encara en marxa quan es va
prendre aquesta decisió. El professor Òscar Vives puntualitza que, de fet, no hi ha res escrit i per tant
sobre el paper no hi ha cap límit als programes que hi poden entrar en el pla d'estabilització.
Punt 3. Informe de les Comissions.
La vicedegana d'Estudis i Ordenació Acadèmica, Pascuala García, explica els actes programats per la
Comissió d'Igualtat entorn de la Setmana de la Dona i la Xiqueta en la Ciència i anima els presents a
assistir a la projecció del curmetratge que es projectarà el proper dijous.
El vicedegà de Relacions Institucionals i Qualitat, Enric Valor, informa sobre l'existència del projecte
de Campus Transnacionals, en què la Universitat de València s'ha vist involucrada a iniciativa de la
Universitat de Magúncia (República Federal d'Alemanya).
El professor Enric Valor passa a fer un resum dels resultats dels Informes de Qualitat del curs 2016/17
(annex II a l'acta), tot fent referència als aspectes millorables, que queden palesos als informes
corresponents a cada grau. Aquests informes han estat aprovats per les respectives CAT. El vicedegà
apunta finalment algunes de les possibles solucions o vies de solució als aspectes millorables, que
passen per ser tractats en reunions de coordinació (els referents a càrrega docent o rendiment),
millorar el web de la Facultat, o la comunicació entre els diferents estaments de la comunitat
acadèmica (PAS, PDI i estudiantat).
El secretari de la Facultat, Manel Perucho, indica que es va reunir la Comissió d'Innovació Educativa
per decidir el finançament de la segona convocatòria de 2018 i anuncia que en breu es farà pública la
resolució. A més, apunta que s'ha plantejat que la convocatòria siga única a partir de l'any 2019.
La professora Mª Carmen Martínez demana la paraula per expressar que ha plantejat consulta,
mitjançant la Bústia de Queixes de la Universitat sobre l'existència d'un web en què s'ofereix la venda
de treballs de fi de grau o màster, tot anunciant que és personal acadèmic qui els realitza. Els serveis
jurídics de la Universitat han manifestat que es tracta d'una queixa procedent i han elevat la consulta
de la professora Mª Carmen Martínez, al ministeri fiscal.
Punt 4. Aprovació, si escau, de la renovació de membres de la Comissió d'Impugnació de
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Qualificacions del centre. [La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de
Facultat en Aula Virtual]

Es proposa el nomenament dels professors del Departament d'Astronomia i Astrofísica, José Antonio
Muñoz Lozano (titular) i Juan Antonio Morales Lladosa (suplent) en substitució dels professors Juan
Carlos Guirado Puerta (titular) i José Antonio Font Roda (suplent) com a membres de la Comissió
d'Impugnació de Qualificacions. Es proposa el nomenament dels professors del Departament de Física
Teòrica, Pedro González Marhuenda (titular) i Gabriela Barenboim (suplent) en substitució dels
professors José Ros Pallares (titular) i Pedro González Marhuenda (suplent) com a membres de la
Comissió d'Impugnació de Qualificacions. Es proposa el nomenament del professor del Departament
de Física de la Terra i Termodinàmica, José Felicísimo Moreno Méndez (titular) en substitució del
professor José Antonio Manzanares Andreu (titular) com a membre de la Comissió d'Impugnació de
Qualificacions.
Com a resultat de la votació corresponent, s'aprova, per unanimitat, la renovació dels membres de la
Comissió d'Impugnació de Qualificacions del centre. Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2019/02 Nomenar els professors del Departament d'Astronomia i Astrofísica, José Antonio
Muñoz Lozano (titular) i Juan Antonio Morales Lladosa (suplent), els professors del Departament de
Física Teòrica, Pedro González Marhuenda (titular) i Gabriela Barenboim (suplent), i el professor del
Departament de Física de la Terra i Termodinàmica, José Felicísimo Moreno Méndez (titular),
membres de la Comissió d'Impugnació de Qualificacions del centre.
Punt 5. Aprovació, si escau, de de la renovació de membres de la Junta Electoral del centre. [La
documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

Es proposa el nomenament de la Sra. Josepa Serradell Torrijos com representant del PAS, en
substitució de la Sra. Victoria Resurrección Manzano, i de la professora María Victoria Castillo
Giménez en substitució de la professora Núria Garro Martínez, com a membres de la Junta Electoral
del centre.
Com a resultat de la votació corresponent, s'aprova, per unanimitat, la renovació dels membres de la
Junta Electoral del centre. Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2019/03 Nomenar la Sra. Josepa Serradell Torrijos i la professora María Victoria Castillo
Giménez membres de la Junta Electoral del centre.
Punt 6. Aprovació, si escau, de la modificació del calendari d'exàmens del Grau en Física per al
curs 2018-19.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El secretari de la Facultat, Manel Perucho, informa sobre els canvis fets en el calendari d'exàmens de
les segones convocatòries del Grau en Física, arran de la decisió del Govern Valencià de declarar el
dia de Sant Joan, 24 de juny, com festiu, amb posterioritat a l'aprovació del calendari original. La
decisió que s'ha pres ha estat la de desplaçar els exàmens un dia i finalitzar-los el dia 4 de juliol,
aprofitant que el Consell de Govern ha autoritzat la realització d'exàmens de segona convocatòria fins
aquesta data.
En no haver intervencions, s'aproven els canvis per assentiment. Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2019/04 Modificar el calendari d'exàmens del Grau en Física per al curs 2018-19.
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Punt 7. Aprovació, si escau, de de la modificació del calendari d'exàmens del Grau en Òptica i
Optometria per al curs 2018-19.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El secretari de la Facultat, Manel Perucho, indica que, pel mateix motiu, al Grau en Òptica i
Optometria s'ha decidit canviar la data de l'únic examen que hi havia programat el dia 24 de juny
(Mètodes d'Exploració Clínica), i passar-lo al dia 4 de juliol.
En no haver intervencions, s'aprova el canvi per assentiment. Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2019/05 Modificar el calendari d'exàmens del Grau en Òptica i Optometria per al curs 2018-19.
Punt 8. Assumptes de tràmit.
El secretari de la Facultat, Manel Perucho, informa que no hi ha assumptes de tràmit.
Punt 9. Torn obert de paraules.
No hi ha intervencions.
I com que no hi ha més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 12:30 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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