ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE FÍSICA
DE 11 DE MAIG DEL 2021

El dia 11 de maig del 2021, s’ha celebrat sessió ordinària de la Junta de la Facultat de Física de la
Universitat de València (UVEG), de manera virtual i asíncrona. S’ha posat a disposició dels membres
de la Junta un fòrum associat per tal de facilitar les seues intervencions. A les 9:30 h s’activà

l’eina de votacions i es va tancar a les 13:00 h. Han participat les persones que s’indiquen a
continuació.
Degà: VIDAL PERONA, JORDI
Representants del PDI amb vinculació permanent:
CERVIÑO EXPÓSITO, ALEJANDRO
DE VALCÁRCEL GONZALVO, GERMÁN J.
FERRER ROCA, CHANTAL
FIORINI, LUCA
FONT RODA, JOSÉ ANTONIO
GARCIA MARTINEZ, PASCUALA
GARRO MARTÍNEZ, NÚRIA
GONZÁLEZ DE LA HOZ, SANTIAGO
MANZANARES ANDREU, JOSÉ ANTONIO
MARTÍ PUIG, JOSÉ MARÍA
MARTÍNEZ GARCÍA, DOMINGO
MARTÍNEZ VIDAL, FERNANDO
PÉREZ CAÑELLAS, ARMANDO
PERUCHO PLA, MANEL (Vicedegà)
QUILIS QUILIS, VICENT
UTRILLAS ESTEBAN, MARIA DEL PILAR
VALOR I MICÓ, ENRIC J. (Vicedegà)
VIVES GARCÍA, ÒSCAR M.

Representants del PDI sense vinculació
permanent:
NEBOT GÓMEZ, MIGUEL
Representants dels estudiants:
CERDÁ MOTOS, LUCÍA
NÚÑEZ ANAYA, ARTURO SALVADOR
SANÍA ALCOVER, ANA MARÍA

Representants Personal Investigador en
Formació:

Representants del PAS:
MOMPARLER MARÍ, PURIFICACIÓN
SERRADELL TORRIJOS, JOSEPA
SOLBES IBÁÑEZ, ISABEL

Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 14 d’abril de 2021.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual].

La secretaria de la Facultat envia un missatge al fòrum dient que ha rebut una esmena a l’acta per part
de la professora Pascuala García Martínez i que en la Junta de Facultat del 14 d'abril va informar que
Pas Garcia (que havia justificat la seua absència), havia assistit el 25 de febrer a una reunió de la
Comissió de Polítiques d'Igualtat, de la que forma part com a representant de la Facultat. Però, aquesta
intervenció no va quedar reflectida en l'acta. Per tant, el punt 3 "Informe de les Comissions" hauria de
tindre un últim paràgraf que diguera:
"M. Victoria Castillo diu que ha estat informada, per part de la professora Pacuala García, que el passat
25 de febrer va tindre lloc una reunió de la Comissió de Polítiques d'Igualtat a la que hi va assistir com
a representant de la Facultat. En la reunió es van tractar qüestions rellevants en temes d'igualtat a la
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UVEG. Així mateix, a la Facultat se li ha assignat una ajuda de la Unitat d'Igualtat de 700€ per a
organitzar diferents activitats en aquest curs acadèmic."
Efectuada la votació asíncrona s’aprova l’acta, amb la inclusió del paràgraf anterior, per 25 vots a favor,
0 en contra i 0 abstencions.
AJFF2021/11 “Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 14 d’abril de 2021.”
Punt 2. Aprovació, si escau, de la proposta de membres del tribunal de la promoció d'una plaça
d'Ajudant Doctor a la figura de Professor Contractat Doctor en l'àrea d'Òptica.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual].

La Junta de centre ha de proposar 1 membre i llur suplent, aliens a la Universitat de València, per a
formar part d’aquest tribunal. Efectuada la votació asíncrona, amb el resultat de 25 vots a favor, 0 en
contra i 1 abstenció, s'arriba al següent acord:
AJFF2021/12 “Proposar el Vocal 3 i llur suplent que han de formar part del tribunal de la promoció
d'una plaça d'Ajudant Doctor a la figura de Professor Contractat Doctor en l'àrea d'Òptica. (Annex 1):
Vocal 3:
Suplent Vocal 3:

Crina María Cojocaru (Àrea de Física Aplicada, Univ. Politècnica de Catalunya).
Ignacio Moreno Soriano (Àrea d’Òptica, Universitat Miguel Henández)

Punt 3. Torn obert de paraules.
No hi ha més intervencions al fòrum.

Es clou la sessió virtual i asíncrona a les 13:00 h.
Vist i plau

El Degà
Jordi Vidal Perona

La Secretària
Mª Victoria Castillo Giménez
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