ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE FÍSICA
DE 12 D'ABRIL DEL 2019
El dia 12 d'abril del 2019, a les 09:30 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
FERRER ROCA, CHANTAL
FONT RODA, JOSÉ ANTONIO
GARCÍA MARTÍNEZ, PASCUALA (Vicedegana)
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)
ZÚÑIGA ROMÁN, JUAN

Representants del PDI sense vinculació
permanent:
GARCÍA LÁZARO, SANTIAGO
PLANELLES MIRA, SUSANA
Representants dels estudiants:
PALLARÉS RIPOLLÉS, MIREIA
IVAYLOV PETROV, PETAR
Representants Personal Investigador en
Formació:
ANDRÉS PENARES, DANIEL

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

ABSÈNCIES JUSTIFICADES:
Han excusat la seua inassistència, per diferents motius, María Jesús Hernández, Mariam Tórtola i
Domingo Martínez.
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Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 11 de febrer del
2019.
[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. En no haver-ne, s'aprova l'acta de la sessió de l'11 de
febrer del 2019, per assentiment.
AJFF2019/06 Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 11 de febrer del 2019.
Punt 2. Informe del Degà.
El Degà informa dels següents punts.
Al Consell de Govern de 18 de febrer de 2019 es va produir el nomenament de la nova presidenta del
Consell Social, Maria Emilia Adán García. Des de rectorat s'anima la comunitat universitària a
proposar activitats per celebrar els 520 anys de la UV. Es comunica que la UVEG és la 3a universitat
d'Espanya en recepció d'alumnes Erasmus.
També s'hi va anunciar la concessió dels premis extraordinaris de Màster del curs 2018-19 a Armin
Johannes Max Lenz, de Física Avançada, Evangelina Martínez Francés, de Física Mèdica, Cristian
Talens Estarelles, d'Òptica Avançada i Ciències de la Visió, i Pablo Benjumeda Herreros, de
Teledetecció.
La Universitat ofereix 8750 places d'accès per als Graus i 4678 per a Màsters per al curs 2019-20. Pel
que fa al calendari acadèmic, s'ha declarat la festa pròpia del centre per al dia 23 de desembre i es
demana que tant el dia 20 de març com el dia 9 d'abril de 2020 no s'hi programen activitats
d'assistència obligatòria perquè podrien ser dies no lectius. Es va anunciar la convocatòria d'eleccions
d'estudiants al Claustre per al dia 21 de novembre de 2019. Finalment, en aquest mateix Consell de
Govern s'hi va aprovar l'OCA 2019-20 dels nostres graus.
Al Consell de Govern de 2 d'abril de 2019 es va agrair al Vicerector d'Economia i Infraestructures que
acaba de cessar, Juan Luis Gandia, així com també a la Vicegerent de coordinació econòmica,
Inmaculada Santaemilia, acabada de jubilar, els serveis i la dedicació a la Universitat, i s'hi va donar
la benvinguda al nou Vicerector, Justo Herrera, i a la nova Vicegerent, Beatriz Gómez. S'hi van
aprovar els criteris lingüístics de l'OCA del curs 2019-20. Es va aprovar l'adscripció d'una plaça de
professor titular al departament de Física Aplicada per a l'estabilització d'un investigador Ramón y
Cajal.
El Degà informa que els dies 21 i 22 de març es van rebre les visites per a l'Avaluació Externa dels
Màsters de Física Avançada, Física Mèdica i Teledetecció, que va ser superada amb èxit en els tres
cassos. Des de la Universitat es prepara una jornada 'FòrumOcupació' al Campus de Burjassot per al 2
d'abril de 2020.
L'Escola d'Estiu Erasmus de Física, E3F, està ja programada per als dies 15 al 19 de juliol, coordinada
per estudiants i membres dels departaments de Física Aplicada i Física Teòrica, amb el següent
comitè organitzador: Daniel Andrés-Penares, Clara Carrión, Héctor Cruañes, Martina Delgado-Pinar,
Adrià Delhom, Clara Murgui, Ana Peñuelas-Martínez, Manel Perucho, Javier Such i Enric Valor.
La Facultat de Física col·labora amb la Facultat de Química i el Museu d'Història Natural de la
UVEG en la commemoració del 150è aniversari de la Taula Periòdica, preparant un concurs adreçat a
estudiants de secundària i batxillerat.
Els professors Javier Cervera i Javier Vijande treballen com ponents, junt amb Adela Mauri i Ignacio
Tuñón per part de la Facultat de Química en una proposta de pla d'estudis per a un possible doble grau
de Física i Química.

2

Universitat de València - ACTA JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE FÍSICA DE 12 D'ABRIL DE 2019

El passat dia 28 de febrer va tenir lloc l'acte de lliurament dels premis de la XXX Olimpíada de Física,
presidit per la Vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius, Adela Valero, el professor J.A. de
Azcárraga, i el degà de la facultat, amb l'assistència del comitè local organitzador (Chantal Ferrer i
Fernando Tena per part de la UVEG i Juan Carlos Carrión per part de la UPV), junt amb una
representació del professorat del curs de preparació.
La Fira Experimenta es va celebrar el dia 7 d'abril. El degà agraeix els organitzadors, col·laboradors i
jurats assessors la tasca realitzada per fer possible la fira. El degà dóna la paraula a la professora
Chantal Ferrer, qui destaca l'increment en públic i informa que els materials de la fira estan
disponibles a la plataforma Roderic.
Entre el 19 i el 22 de febrer vam rebre les visites d'estudiants de 2n de Batxillerat dintre del programa
Conèixer. La professora Núria Garro, coordinadora del grau, es va encarregar de l'organització de les
visites corresponents al Grau en Física, la qual cosa li agraeix el degà. Es van organitzar xerrades
generals i visites a 8 laboratoris més l'Aula d'Astronomia, amb la implicació de tots el departaments
de la Facultat i 28 mentors que van actuar com guies de les visites. Es va rebre 355 estudiants, front
els 440 de l'any anterior. En quant al Grau en Òptica, també s'hi va organitzar una xerrada general,
impartida pel professor Santiago García, junt amb visites al laboratori d'Òptica Oftàlmica i els
Gabinets, amb un total de 25 visitants i la participació de 8 mentors. El degà també li agraeix la seua
dedicació.
El programa de mentors és un èxit a la nostra Facultat, i enguany s'han rebut 73 sol·licituds en el grau
en Física, de les quals se n'han denegat 44 corresponents a estudiants de primer, quedant-ne 29. El
programa també ha estat un èxit en el Grau en Òptica i Optometria i pel que fa als mentors
d'estudiants programa Erasmus. En breu se sol·licitaran tutors a tots els departaments per tal de
supervisar la tasca dels mentors.
El degà dóna la paraula a la vicedegana, Pas García, que actualitza informació sobre la posada en
marxa del Pla d'Igualtat de la Universitat: la informació de la creació de la comissió de polítiques
d'igualtat ha estat distribuïda als centres i passarà per Consell de Govern en breu.
Punt 3. Informe de les Comissions.
El vicedegà, Enric Valor, informa que a la Comissió de Professorat s'ha aprovat un canvi en els
criteris de nomenament de professorat honorari, de manera que ara és un requisit tindre una edat de 70
anys i només en cassos excepcionals s'admetran sol·licituds per professorat amb edats entre 65 i 70
anys. A més es redactarà explícitament a la normativa que el professorat honorari no té dret a espai si
el departament no en disposa.
També es va tractar la revisió de plantilla, aprovant-se les assignacions de vacants a departaments en
què s'hi hagen donat jubilacions o defuncions. Pel que fa a la nostra facultat, s'ha aprovat la
transformació d'una plaça de professor titular d'universitat (per jubilació) per una plaça de contractat
doctor al Departament d'Astronomia i Astrofísica, i la transformació de dues places de catedràtic
d'universitat (per jubilació) per dues places d'ajudant doctor al Departament de Física de la Terra i
Termodinàmica que, en aquest cas, han estat concedides i seran convocades en les properes setmanes.
En quant a l'assignació de places d'ajudant doctor, s'han seguit criteris de balanç docent i
d'envelliment de plantilla, tot prioritzant el primer criteri. D'aquesta manera, s'han assignat 25 noves
places d'ajudant doctor per aquest criteri i 7 per envelliment de plantilla. D'aquestes darreres, pels
criteris establerts, correspon una plaça al Departament d'Astronomia i Astrofísica.
A la mateixa comissió s'hi van aprovar els criteris de promoció dintre de les places corresponents a la
taxa de reposició. Es tracta de 216 places de professorat funcionari o contractat doctor. Amb aquesta
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quantitat de places s'aconsegueix eliminar la borsa de professorat interí i de professorat acreditat a
càtedra. A més, podrà promocionar tot el professorat ajudant doctor que acaba contracte durant el curs
2019-20 i fins i tot, els qui acaben els seus contractes en setembre de 2020. També hi ha un 15% de
places per als investigadors Ramón y Cajal que finalitzen contractes i tinguen l'acreditació I3.
Finalment, s'han modificat els criteris del pla d'estabilització del professorat associat, de manera que
s'accepten les sol·licituds de promoció a la plaça de contractat doctor i es demana el nivell C1 en les
places en què hi haja perfil lingüístic en anglès.
Pel que fa al reglament de selecció, s'hi han aplicat les següents modificacions: a totes les places
perfilades en llegües distintes de les oficials s'hi exigirà l'acreditació del nivell C1; per altra banda, en
aquells centres on el nombre de places de caràcter temporal convocades cada any siga elevat, s'hi
podran proposar dues comissions de centre.
Pel que fa a Qualitat en el centre, s'ha produït una reunió dels vicedegans de la Facultat amb
representants dels estudiants dels dos graus, per tractar possibles problemes o detectar assumptes a
millorar.
Punt 4. Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la Comissió de Selecció de
professorat contractat de caràcter temporal per al curs 2019-20. [La documentació es troba
dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El secretari exposa els criteris que s'han seguit a l'hora de fer el concurs públic que ha resultat en la
proposta presentada, seguint l'acord de Junta de Facultat AJFF2010/20. Es vota la proposta, i com a
resultat, es pren el següent acord per unanimitat:
AJFF2019/07 “Proposar els membres vocals i llurs suplents que han de formar part de la Comissió de
Selecció de professorat de caràcter temporal per al curs 2018-2019 (Annex 1):
Vocal 1: Juan Carlos Jiménez Muñoz (Dept. Física de la Terra i Termodinàmica).
Vocal 2: Santiago González de la Hoz (Dept. Física Atòmica, Molecular i Nuclear).
Vocal 3: Inmaculada Bueno Gimeno (Dept. Òptica, Optometria i Ciències de la Visió).
Suplent Vocal 1: Ana Cros Stotter (Dept. Física Aplicada i Electromagnetisme).
Suplent Vocal 2: José Antonio Font Roda (Dept. Astronomia i Astrofísica).
Suplent Vocal 3: María Antonia Lledó Barrena (Dept. Física Teòrica).

Punt 5. Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la Comissió de Selecció de
professorat contractat de caràcter indefinit per al curs 2019-20. [La documentació es troba dipositada
electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El secretari exposa la proposta de membres de la Comissió de Selecció de professorat contractat de
caràcter indefinit de la Junta de Facultat, seguint l'acord AJFF2016/19. Es vota la proposta, i com a
resultat, es pren el següent acord per unanimitat:
AJFF2019/08 “Proposar els membres vocals primer i segon i llurs suplents que han de formar part de
la Comissió de Selecció de professorat de caràcter indefinit per al curs 2018-2019 (Annex 2):
Vocal 1: Vicente Muñoz Sanjosé (Dept. Física Aplicada i Electromagnetisme).
Vocal 2: Francisco José Botella Lucas (Dept. Física Teòrica).
Suplent Vocal 1: María Jesús Hernández Lucas (Dept. Física de la Terra i Termodinàmica).
Suplent Vocal 2: Pascuala García Martínez (Dept. Òptica, Optometria i Ciències de la Visió).
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Punt 6. Aprovació, si escau, de la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça
de professor titular d'universitat no. 5717 en l'àrea de Física de la Terra.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El secretari exposa la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça de professor titular
d'universitat no. 5717 en l'àrea de Física de la Terra. Es vota la proposta, i com a resultat, es pren el
següent acord per unanimitat:
AJFF2019/09 “Proposar els membres vocals i llurs suplents que han de formar part del tribunal de la
de la plaça de Catedràtic/a d'Universitat en l'àrea de Física de la Terra (Annex 3, pàgina 1):
Vocal 1: Vicenta María Buforn Peiró (CU, Universidad Complutense de Madrid).
Vocal 2: José Agustín García García (CU, Universidad de Extremadura).
Vocal 3: M. Carmen Llasat Botija (CU, Universitat de Barcelona).
Suplent Vocal 1: M. Luisa Osete López (CU, Universidad Complutense de Madrid).
Suplent Vocal 2: Ricardo García Herrera (CU, Universidad Complutense de Madrid).
Suplent Vocal 3: Jaume Pous Fàbregas (CU, Universitat de Barcelona).
Tots ells pertanyents a l'àrea de Física de la Terra.
Punt 7. Aprovació, si escau, de la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça
de professor titular d'universitat no. 1329 en l'àrea d'Astronomia i Astrofísica.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El secretari exposa la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça de professor titular
d'universitat no. 1329 en l'àrea d'Astronomia i Astrofísica. Es vota la proposta, i com a resultat, es
pren el següent acord per unanimitat:
AJFF2019/10 “Proposar els membres vocals i llurs suplents que han de formar part del tribunal de la
de la plaça de Catedràtic/a d'Universitat en l'àrea d'Astronomia i Astrofísica (Annex 3, pàgina 2):
Vocal 1: Josep Maria Paredes Poy (CU, Universitat de Barcelona).
Vocal 2: Elisa de Castro Rubio (CU, Universidad Complutense de Madrid).
Vocal 3: Inmaculada Domínguez Aguilera (CU, Universidad de Granada).
Suplent Vocal 1: Eduard Salvador Solé (CU, Universitat de Barcelona).
Suplent Vocal 2: Ana Inés Gómez de Castro (CU, Universidad Complutense de Madrid).
Suplent Vocal 3: Rosa María Domínguez Tenreiro (CU, Universidad Autónoma de Madrid).
Tots pertanyents a l'àrea d'Astronomia i Astrofísica.
Punt 8. Aprovació, si escau, de la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça
de professor titular d'universitat no. 5129 en l'àrea d'Astronomia i Astrofísica.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El secretari exposa la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça de professor titular
d'universitat no. 5129 en l'àrea d'Astronomia i Astrofísica. Es vota la proposta, i com a resultat, es
pren el següent acord per unanimitat:
AJFF2019/11 “Proposar els membres vocals i llurs suplents que han de formar part del tribunal de la
de la plaça de Catedràtic/a d'Universitat en l'àrea d'Astronomia i Astrofísica (Annex 3, pàgina 3):
Vocal 1: Francisco Javier Gorgas García (CU, Universidad Complutense de Madrid).
Vocal 2: Rosa María Domínguez Tenreiro (CU, Universidad Autónoma de Madrid).
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Vocal 3: Inmaculada Domínguez Aguilera (CU, Universidad de Granada).
Suplent Vocal 1: Juan Antonio Miralles Torres (CU, Universitat d'Alacant).
Suplent Vocal 2: Elisa de Castro Rubio (CU, Universidad Complutense de Madrid).
Suplent Vocal 3: Ángeles Díaz Beltrán (CU, Universidad Autónoma de Madrid).
Tots pertanyents a l'àrea d'Astronomia i Astrofísica.
Punt 9. Aprovació, si escau, de la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça
de professor titular d'universitat no. 4253 en l'àrea d'Òptica.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El secretari exposa la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça de professor titular
d'universitat no. 4253 en l'àrea d'Òptica. Es vota la proposta, i com a resultat, es pren el següent acord
per unanimitat:
AJFF2019/12 “Proposar els membres vocals i llurs suplents que han de formar part del tribunal de la
de la plaça de Catedràtic/a d'Universitat en l'àrea d'Òptica (Annex 3, pàgina 4):
Vocal 1: Rosario Martínez Herrero (CU, Universidad Complutense de Madrid).
Vocal 2: Fernando Moreno Gracia (CU, Universidad de Cantabria).
Vocal 3: María Inmaculada Pascual Villalobos (CU, Universitat d'Alacant).
Suplent Vocal 1: Rosario González Anera (CU, Universidad de Granada).
Suplent Vocal 2: Vicent Climent Jordà (CU, Universitat Jaume I).
Suplent Vocal 3: Eva María Acosta Plaza (CU, Universidad de Santiago de Compostela).
Tots pertanyents a l'àrea d'Òptica.
Punt 10. Aprovació, si escau, de la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça
de professor titular d'universitat no. 4764 en l'àrea d'Optometria i Ciències de la Visió (àrea
pròpia).
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El secretari exposa la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça de professor titular
d'universitat no. 4764 en l'àrea d'Optometria i Ciències de la Visió (àrea pròpia). Es vota la proposta, i
com a resultat, es pren el següent acord per unanimitat:
AJFF2019/13 “Proposar els membres vocals i llurs suplents que han de formar part del tribunal de la
de la plaça de Catedràtic/a d'Universitat en l'àrea d'Optometria i Ciències de la Visió (àrea pròpia;
Annex 3, pàgina 5):
Vocal 1: Rosario González Anera (CU, Universidad de Granada).
Vocal 2: Fernando Moreno Gracia (CU, Universidad de Cantabria).
Vocal 3: Norberto López Gil (CU, Universidad de Murcia).
Suplent Vocal 1: Eva María Acosta Plaza (CU, Universidad de Santiago de Compostela).
Suplent Vocal 2: Sagrario Millán García-Varela (CU, Universitat Politècnica de Catalunya).
Suplent Vocal 3: Ignacio Moreno Soriano (CU, Universitat Miguel Hernández d'Elx).
Tots pertanyents a l'àrea d'Òptica.
Punt 11. Aprovació, si escau, de la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça
de professor titular d'universitat no. 4550 en l'àrea de Física Aplicada.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]
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El secretari exposa la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça de professor titular
d'universitat no. 4550 en l'àrea de Física Aplicada. Es vota la proposta, i com a resultat, es pren el
següent acord per unanimitat:
AJFF2019/14 “Proposar els membres vocals i llurs suplents que han de formar part del tribunal de la
de la plaça de Catedràtic/a d'Universitat en l'àrea de Física Aplicada (Annex 3, pàgina 6):
Vocal 1: María Carmen Muñoz Roca (CU, Universitat Politècnica de València).
Vocal 2: Salvador Mafé Matoses (CU, Universitat de València).
Vocal 3: María Luisa González Martín (CU, Universidad de Extremadura).
Suplent Vocal 1: Bernabé Marí Soucase (CU, Universitat Politècnica de València).
Suplent Vocal 2: Yolanda Castro Díez (CU, Universidad de Granada).
Suplent Vocal 3: Rafael García Molina (CU, Universidad de Murcia).
Tots pertanyents a l'àrea de Física Aplicada.
Punt 12. Aprovació, si escau, de la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça
de professor titular d'universitat no. 1006 en l'àrea de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El secretari exposa la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça de professor titular
d'universitat no. 1006 en l'àrea de Física Atòmica, Molecular i Nuclear. Es vota la proposta, i com a
resultat, es pren el següent acord per unanimitat:
AJFF2019/15 “Proposar els membres vocals i llurs suplents que han de formar part del tribunal de la
de la plaça de Catedràtic/a d'Universitat en l'àrea de Física Atòmica, Molecular i Nuclear (Annex 3,
pàgina 7):
Vocal 1: María Teresa Rodrigo Anoro (CU, Universidad de Cantabria).
Vocal 2: Francisco Javier Cuevas Maestro (CU, Universidad de Oviedo).
Vocal 3: María Victoria Fonseca González (CU, Universidad Complutense de Madrid).
Suplent Vocal 1: Francisco Matorras Weinig (CU, Universidad de Cantabria).
Suplent Vocal 2: Bernardo Adeva Andany (CU, Universidad de Santiago de Compostela).
Suplent Vocal 3: María Carmen García Recio (CU, Universidad de Granada).
Tots pertanyents a l'àrea de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.
Punt 13. Aprovació, si escau, de la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça
de professor titular d'universitat no. 1003 en l'àrea de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El secretari exposa la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça de professor titular
d'universitat no. 1003 en l'àrea de Física Atòmica, Molecular i Nuclear. Es vota la proposta, i com a
resultat, es pren el següent acord per unanimitat:
AJFF2019/16 “Proposar els membres vocals i llurs suplents que han de formar part del tribunal de la
de la plaça de Catedràtic/a d'Universitat en l'àrea de Física Atòmica, Molecular i Nuclear (Annex 3,
pàgina 8):
Vocal 1: José Manuel Udias Moinelo (CU, Universidad Complutense de Madrid).
Vocal 2: Alfredo Valcarce Mejía (CU, Universidad de Salamanca).
Vocal 3: Begoña Quintana Arnés (CU, Universidad de Salamanca).
Suplent Vocal 1: Clara Eugenia Alonso Alonso (CU, Universidad de Sevilla).
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Suplent Vocal 2: Francesc Salvat Gavaldà (CU, Universitat de Barcelona).
Suplent Vocal 3: María Carmen García Recio (CU, Universidad de Granada).

Tots pertanyents a l'àrea de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.
Punt 14. Aprovació, si escau, de la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça
de professor ajudant doctor no. 1546 a la figura de professor titular d'universitat en l'àrea
d'Optometria i Ciències de la Visió (àrea pròpia).
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El secretari exposa la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça de professor
ajudant doctor no. 1546 a la figura de professor titular d'universitat en l'àrea d'Optometria i Ciències
de la Visió (àrea pròpia). Es vota la proposta, i com a resultat, es pren el següent acord per unanimitat:
AJFF2019/17 “Proposar els membres vocals i llurs suplents que han de formar part del tribunal de la
de la plaça de Professor/a Titular d'Universitat en l'àrea d'Optometria i Ciències de la Visió (àrea
pròpia; Annex 4, pàgina 1):
Vocal 1: David Madrid Costa (PTU, Universidad Complutense de Madrid).
Vocal 2: Amalia Lorente Velázquez (PTU, Universidad Complutense de Madrid).
Vocal 3: Javier González Pérez (PTU, Universidad de Santiago de Compostela).
Suplent Vocal 1: José Antonio Gómez Pedrero (PTU, Universidad Complutense de Madrid).
Suplent Vocal 2: Catalina Palomo Álvarez (PTU, Universidad Complutense de Madrid).
Suplent Vocal 3: María Teresa Flores Arias (PTU, Universidad de Santiago de Compostela).
Tots pertanyents a l'àrea d'Òptica.
Punt 15. Aprovació, si escau, de la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça
de professor ajudant doctor no. 6024 a la figura de professor titular d'universitat en l'àrea de
Física Atòmica, Molecular i Nuclear.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El secretari exposa la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça de professor
ajudant doctor no. 6024 a la figura de professor titular d'universitat en l'àrea de Física Atòmica,
Molecular i Nuclear. Es vota la proposta, i com a resultat, es pren el següent acord per unanimitat:
AJFF2019/18 “Proposar els membres vocals i llurs suplents que han de formar part del tribunal de la
de la plaça de Professor/a Titular d'Universitat en l'àrea de Física Atòmica, Molecular i Nuclear
(Annex 4, pàgina 2):
Vocal 1: María Dolores Rodríguez Frías (CU, Universidad de Alcalá de Henares).
Vocal 2: Gloria Luzón Marco (PTU, Universidad de Zaragoza).
Vocal 3: Alejandro Martín Sánchez (CU, Universidad de Extremadura).
Suplent Vocal 1: José Fernando Benlliure Anaya (CU, Universidad de Santiago de Compostela).
Suplent Vocal 2: Susana Virginia Cebrián Guajardo (PTU, Universidad de Zaragoza).
Suplent Vocal 3: María Dolores Cortina Gil (PTU, Universidad de Santiago de Compostela).

Tots pertanyents a l'àrea de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.
Punt 16. Aprovació, si escau, de la proposta de membres del tribunal de la plaça de professor
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titular d'universitat per l'estabilització de la plaça de personal investigador doctor no. 6864 en
l'àrea de Física de la Matèria Condensada.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El secretari exposa la proposta de membres del tribunal de la plaça de professor titular d'universitat
per l'estabilització de la plaça de personal investigador doctor no. 6864 en l'àrea de Física de la
Matèria Condensada. Es vota la proposta, i com a resultat, es pren el següent acord per unanimitat:
AJFF2019/19 “Proposar els membres vocals i llurs suplents que han de formar part del tribunal de la
de la plaça de Professor/a Titular d'Universitat en l'àrea de Física de la Matèria Condensada (Annex 4,
pàgina 3):
Vocal 1: Fernando Sols Lucia (CU, Universidad Complutense de Madrid).
Vocal 2: Rosa Carmina Monreal (CU, Universidad Autónoma de Madrid).
Vocal 3: Clara Francisca Conde Amiano (CU, Universidad de Sevilla).
Suplent Vocal 1: Xavier Batlle Gelabert (CU, Universitat de Barcelona).
Suplent Vocal 2: María Teresa Castañ Vidal (CU, Universitat de Barcelona).
Suplent Vocal 3: María del Carmen Lemos Fernández (PTU, Universidad de Sevilla).
Tots pertanyents a l'àrea de Física de la Matèria Condensada.
Punt 17. Aprovació, si escau, de la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça
de professor ajudant doctor no. 1891 a la figura de contractat doctor en l'àrea de Física de la
Terra.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El secretari exposa la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça de professor
ajudant doctor no. 1891 a la figura de contractat doctor en l'àrea de Física de la Terra. En aquest cas la
Junta ha de votar l'aprovació, si escau, d'un vocal i el seu suplent per complementar els membres de la
Comissió de Selecció de professorat contractat de caràcter indefinit aprovada en el punt 5
(AJFF2019/07). Es vota la proposta, i com a resultat, es pren el següent acord per unanimitat:
AJFF2019/20 “Proposar els membres vocals i llurs suplents que han de formar part del tribunal de la
de la plaça de Professor/a Contractat Doctor en l'àrea de Física de la Terra (Annex 5, pàgina 1):
Vocal 3: Jaime Javier Crespo Mira (CU, Universitat Miguel Hernández d'Elx).
Suplent Vocal 3: María Luisa Cancillo Fernández (PTU, Universidad de Extremadura).
Tots dos pertanyents a l'àrea de Física de la Terra.
Punt 18. Aprovació, si escau, de la proposta de membres del tribunal de la plaça de professor
contractat doctor per l'estabilització de la plaça de personal investigador doctor no. 6643 en
l'àrea de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El secretari exposa la proposta de membres del tribunal de la plaça de professor contractat doctor per
l'estabilització de la plaça de personal investigador doctor no. 6643 en l'àrea de Física Atòmica,
Molecular i Nuclear. En aquest cas la Junta ha de votar l'aprovació, si escau, d'un vocal i el seu
suplent per complementar els membres de la Comissió de Selecció de professorat contractat de
caràcter indefinit aprovada en el punt 5 (AJFF2019/07). Es vota la proposta, i com a resultat, es pren
el següent acord per unanimitat:
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AJFF2019/21 “Proposar els membres vocals i llurs suplents que han de formar part del tribunal de la
de la plaça de Professor/a Contractat Doctor en l'àrea de Física Atòmica, Molecular i Nuclear (Annex
5, pàgina 2):
Vocal 3: José Luis Contreras González (CD, Universidad Complutense de Madrid).
Suplent Vocal 3: María Dolores Rodríguez Frías (CU, Universidad de Alcalá de Henares).
Tots pertanyents a l'àrea de Física de la Matèria Atòmica, Molecula i Nuclear.
Punt 19. Assumptes de tràmit.
El secretari de la Facultat, Manel Perucho, informa que no hi ha assumptes de tràmit.
Punt 20. Torn obert de paraules.
La professora Chantal Ferrer indica que el servei de prevenció s'ha posat en contacte amb els
directors de departament per tal de tractar la prevenció de riscos laborals als laboratoris. Es tracta
d'una tasca molt laboriosa que suposa una gran càrrega de treball. A més, es queixa perquè la
responsabilitat d'allò que puga ocòrrer recau sobre la direcció. El professor Vicent Quilis s'afegeix a la
protesta i tots dos mostren la seua disconformitat per la situació que aquesta exigència els genera.
I com que no hi ha més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 11:00 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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