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JUNTA DE FACULTAT. FACULTAT DE QUÍMICA 

ACORDS 2021 

AJFQ Data sessió ACORD 

1/2021 15/02/2021 
S’aprova, per 32 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, la proposta de vocals titulars i 
suplents aliens al Departament de la plaça de promoció a Professor Titular d’Universitat 6910 
adscrita al Departament de Química Física. 

2/2021 23/02/2021 
S’aprova, per 29 vots a favor, cap en contra i 1 abstenció, Emetre Informe Favorable al canvi 
d’adscripció de la Facultat de Química a la Facultat de Farmàcia sol·licitat per la professora 
Carmen Ramírez de Arellano  Sánchez, del Departament de Química Orgànica. 

3/2021 23/02/2021 
S’aprova, per unanimitat, Emetre Informe Favorable al canvi d’adscripció de la Facultat de 
Farmàcia  a la Facultat de Química sol·licitada pel professor Rosendo Pou Amérigo, del 
Departament de Química Física. 

4/2021 26/02/2021 
Queda elegida per 30 vots a favor i 4 abstencions la professora Adela Mauri Aucejo com a 
Degana de la Facultat de Química.   

5/2021 16/04/2021 
S’aprova, per unanimitat, el nombre de places destinades a l'admissió per continuació 
d'estudis universitaris oficials espanyols o estrangers en el grau de Química i en la doble 
titulació de Física i Química. 

6/2021 16/04/2021 
S’aprova, per 21 vots a favor, cap en contra i 2 abstencions, el document d’expressió d’interès 
en el Máster interuniversitari en Química Sanitària. 

7/2021 16/04/2021 
S’aprova, per unanimitat, la proposta de membres de la Comissió de selecció de personal 
contractat de caràcter temporal per al curs acadèmic 2021-22. 

8/2021 16/04/2021 
S’aproven, per unanimitat, les propostes, per part de la Junta de Facultat, de membres dels 
tribunals, vocals titulars i suplents aliens al Departament, de les places de promoció a TU i CU 
del curs 2021-22.                                                                                                                                                                                                                  

9/2021 16/04/2021 

S’aprova, per unanimitat o majoria, la renovació dels membres de les següents Comissions de 
la Facultat: 
• Comissió de Barems 
• Comissió de Premis Extraordinaris de Grau i Llicenciatura 
• Comissió d’Igualtat 
• Comissió de Revisió de Qualificacions 
• Comissió Econòmica 
• Comissió d’Hemeroteca 

10/2021 16/04/2021 
S’aprova, per unanimitat, la creació de la Comissió d’Informàtica de la Facultat, el seu 
reglament i la seua composició. 

11/2021 11/05/2021 
S’aprova, per unanimitat, la proposta, per part de la Junta de Facultat, de membres del 
tribunal, vocals titulars i suplents aliens al Departament, de la plaça de promoció a TU del 
Departament de Química Analítica, Ajudant Dr. nº 2463. 

12/2021 11/05/2021 S’aprova, per unanimitat, la Memòria-Informe sobre el curs 2019-20 del Grau en Química. 

13/2021 11/05/2021 S’aprova, per unanimitat, la liquidació de l’exercici pressupostari de 2020. 

14/2021 11/05/2021 S’aprova, per unanimitat de la proposta de pressupost per a 2021. 

15/2021 11/05/2021 
S’aprova, per unanimitat, la proposta de la Comissió Econòmica sobre distribució de la 
partida de laboratoris docents de la UVEG per a 2021. 

16/2021 11/05/2021 
S’aprova, per 26 vots a favor, cap en contra i una abstenció, la proposta d’horaris del grau en 
Química i doble titulació Química/Física per al curs 2021-22. 

17/2021 11/05/2021 
S’aprova, per unanimitat, la creació de la Comissió de Conservació del Patrimoni de la 
Facultat, el seu reglament i la seua composició. 

18/2021 15/06/2021 

S’aprova, per 25 vots a favor, un en contra i una abstenció, la proposta, per part de la Junta 
de Facultat, de membres del tribunal, vocals titulars i suplents aliens al Departament, de la 
plaça de promoció a Catedràtic d’Universitat, núm 6603, del Departament de Química 
Analítica, corresponent a la promoció del professor Sergio Armenta. 



2 
 

19/2021 05/07/2021 

S’aprova, per 25 vots a favor, cap en contra i una abstenció, la proposta, per part de la Junta 
de Facultat, de membres del tribunal, vocals titulars i suplents aliens al Departament de la 
plaça de promoció a Professor Titular, del Departament de Química Inorgànica, corresponent 
a l’estabilització per finalització de contracte Ramon i Cajal. 

20/2021 12/07/2021 
S’aprova, per unanimitat, la proposta de despesa de la partida de laboratoris docents 
assignada al Laboratori de Química General. 

21/2021 12/07/2021 S’aprova, per unanimitat, la creació, reglament i composició de la Comissió d’Ètica. 

22/2021 12/07/2021 
S’aprova, per unanimitat, la proposta de modificacions en l’OCA del Màster Universitari en 
Química per al curs 2021-22. 

23/2021 12/07/2021 
S’aprova, per unanimitat,  la proposta del calendari d’exàmens del grau en Química per al 
curs 2021/2022. 

24/2021 12/07/2021 
S’aprova, per unanimitat, la renovació del Programa de Doble Titulació amb l'École 
Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux de Strasbourg (ECPM). 

25/2021 12/07/2021 

S’aprova, per unanimitat, la proposta d’horaris i calendaris d’exàmens dels Màsters: 
-Química Orgànica 
-Tècniques Experimentals en Química 
-Química 
per al curs 2021-22. 

26/2021 28/07/2021 
S’aprova, per 26 vots a favor, un en contra i una abstenció,  la permuta entre l’espai 02 06 P2 
013 assignat al Departament de Química Física i l’espai 02 06 P4 022 assignat a la Facultat de 
Química. 

27/2021 28/07/2021 
S’aproven, per 25 vots a favor, cap en contra i tres abstencions, els horaris i calendaris 
d’exàmens del Màster Universitari Erasmus Mundus en Química Teòrica i Modelització 
Computacional per al curs 2021-22. 

28/2021 28/10/2021 
S’aprova, per unanimitat,  la proposta de Premis Extraordinaris del Grau en Química per al 

curs 2020-21. 

29/2021 28/10/2021 
S’aprova, per unanimitat, la Memòria i l’acord del Programa de Doble Titulació de Grau en 

Química i Enginyeria Química. 

30/2021 28/10/2021 
S’aprova, per unanimitat, el Manual del SAIQ (Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat) 

de la Facultat. 

31/2021 29/11/2021 
S’aprova, per  vint-i-sis vots a favor i dos en contra, la proposta de títol propi de postgrau 

per al curs acadèmic 2022/2023:  Diploma en Química: Especialitat Indústria. 

32/2021 21/12/2021 S’aprova, per unanimitat,  la proposta d’OCA preliminar del curs 2022-23 del Grau en Química. 

33/2021 21/12/2021 
S’aprova, per unanimitat, la proposta d’OCA preliminar del curs 2022-23 de la doble titulació 

en Física i Química. 

34/2021 21/12/2021 
S’aprova, per unanimitat, la proposta d’OCA preliminar del curs 2022-23 de la doble titulació 

en Química i Enginyeria Química. 

35/2021 21/12/2021 
S’aproven, per unanimitat, les propostes d’OCA preliminar dels Màsters oficials adscrits a la 

Facultat de Química per al proper curs acadèmic 2022-23. 

36/2021 21/12/2021 
S’aprova, per unanimitat, la proposta de renovació dels/les estudiants/es en les Comissions 

de la Facultat, a proposta de l’ADR. 

 

Burjassot, desembre de 2021 


