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ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLE DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIO ACADÉMICA I

PROFESSORAT

Data: 20juliol de 2017
Hora: 10:00 h (segona convocatoria)
Lloc: Sala de Juntes de l'edifíci de Rectorat i Servéis Generáis

Reunió presidida peí vicerector d'Ordenació Académica i Professorat, José L. Penadés

Martínez, amb l'assisténcia de la directora del Secretariat d'Ordenació Académica, Ma.

Teresa Cantó López, el director del Secretariat de Professorat, David Guijarro Espí;

actúa com a secretan, Alfredo Martínez Pérez.

El Vicerector dona la benvinguda tant ais nous membres d'aquesta comissió, com ais
reelegits com a directors de departament, Roberto Mohedano Menéndez, Angela

Sanjuan Quiles, Vicent Camps Sanchís, Raúl Ruíz Callado, Víctor Echarri Iribarren,

Angels Francés Diez, Francisco Chico Rico, Josep Climent Coloma i Santos Rojo
Velasco.

Tot seguit es tracten els punts de l'ordre del dia de la convocatoria.

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 15 de maig de 2017.

El vicerector d'Ordenació Académica i Professorat pregunta ais membres de la

Comissió si teñen alguna objecció a l'acta que s'ha enviat amb l'ordre del dia.

S'aprova per unanimitat sense cap objecció.

2. Informe del president.

El vicerector d'Ordenació Académica i Professorat informa sobre la taxa de reposició

addicional que estableix l'article 11.6 de la Llei de pressupostos generáis de l'estat, peí
qual es poden estabilitzar les places que han sigut ocupades ininterrompudament

almenys 3 anys des del 31 de desembre del 2016 cap a arrere. En el cas de la Universitat

d'Alacant acó afectaría places de contractat doctor interí, concretament un total de 8

places que, en aplicació del percentatge establit en l'esmentada norma, quedarien en 7,
per a la convocatoria de les quals s'ha sollicitat autorització a la Conselleria.

Sobre la documentado original que ha de deixar-se dipositada necessáriament durant 10

dies en el cas deis concursos docents de funcionaris, s'emetrá una instrucció per la qual

se sol licita la col-laborado deis departaments, perqué aquest dipósit es faca en les
seues installacions, ja que a causa del volum és impossible que puga fer-se en el Servei
de Selecció.
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Quant a la convocatoria de les places de funcionaris, la instrucció, en principi, és que

siga publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat del dia 15 d'agost.

Sobre la modifícació del Decret 174/2002 sobre retribucions del professorat universitari

de la Comunitat Valenciana, s'ha rebut un informe de la Direcció General de

Pressupostos en qué s'informa favorablement que l'import corresponent a l'acreditació al

eos de catedrátic d'universitat siga actualitzat segons l'IPC deis anys corresponents des

que aquest decret va ser publicat.

3. Proposta de modifícació de plantilla docent.

En aquest punt es presenten dos blocs, que corresponen, d'una banda a places o

modifícacions en les dedicacions, motivades per incidéncies d'última hora o derivades

de soHicituds deis mateixos interessats amb la finalitat de compatibilitzar l'activitat
docent amb la seua activitat principal, i que comporta que s'alliberen crédits en el

departament/área corresponent.

D'altra banda, es presenta un altre bloc amb 53 places de professor titular d'universitat i

53 places de catedrátic d'universitat, incloses en l'oferta d'ocupació pública per a 2017.

De les 53 places de professor titular d'universitat se'n presenten en aquest document
només 50, ja que les altres tres corresponen a places que l'any passat van ser
bloquejades per ordre judicial, la convocatoria de les quals ja ha sigut publicada.

A continuació, s'informa que en el Departament d'Economia Aplicada s'ha inclós
l'activitat docent de la placa DC04452.

El vicerector d'Ordenació Académica aprofita per a agrair al Servei de Selecció i

Formado i ais departaments la col-laborado en la preparació de la documentació
corresponent a les places incloses en l'oferta d'ocupació pública, que es convocaran
d'ací a poc temps.

4. Informe sobre la proposta de nomenament com a professor emérit presentada

per Joaquín de Juan Herrero, del Departament de Biotecnología, per al curs

académic 2017/2018.

El vicerector d'Ordenació Académica exposa el procediment establit per al nomenament
de professor emérit i indica que s'han seguit tots els trámits legáis, amb el resultat d'un
informe raonat, amb proposta desfavorable per part del Consell de Departament de
Biotecnología, de data 31 de gener de 2017, i un informe desfavorable de la Junta de
Centre de la Facultat de Ciéncies, de data 11 de juliol del 2017. El trámit següent que
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correspon realitzar és l'informe de la present Comissió per a la seua proposta a Consell
de Govern.

Intervé el director del Departament de Biotecnología, que puntualitza que s'ha

diferenciat entre els requisits necessaris per a ser nomenat professor emérit i els mérits

rellevants que han de donar-se per a la seua proposta. Finalment detalla que el resultat
de la votació del Consell de Departament va ser 11 vots que donaven suport a la
proposta desfavorable i 8 que hi estaven en contra.

Intervé a continuació el degá de la Facultat de Ciéncies, que indica que la Facultat sol

donar suport a la proposta del departament, que és qui valora les seues necessitats i

circumstáncies de futur.

La directora del Departament de Química Física informa que es va presentar un escrit en

el qual se soHicitava que les places de professor emérit no computaren com a capacitat

docent per al departament/área, amb la finalitat d'evitar situacions incomodes com les

que es donen en aquest cas.

El vicerector planteja una votació sobre aquesta proposta desfavorable, ates el carácter

deis informes esmentats anteriorment. El resultat és: 10 abstencions, entre les quals es
troba la del president de la Junta de Personal Docent i Investigador, que sol licita que

conste en l'acta el seu vot nominatiu; cap vot en contra de la proposta i 46 vots

favorables.

S'emet, per tant, informe desfavorable a la proposta de nomenament del professor

Joaquín de Juan Herrero com a professor emérit de la Universitat d'Alacant.

5. Assumptes de trámit:

5.1. Proposta de renovació de l'adscripció temporal d'Ángel León Valle, professor
titular del Departament d'Economia Financera i Comptabilitat, al Departament de

Fonaments de l'Análisi Económica per al curs académic 2017/2018.

El Consell de Govern, en la sessió de data 26 de maig de 2016, va acordar la proposta
d'adscripció temporal del professor Ángel León Valle durant el curs 2016/2017 amb
possibilitat de renovació. El professor n'ha sollicitat la renovació per al curs 2017/2018

i els departaments afectats han informat favorablement aquesta sol licitud de renovació,
com així consta en l'expedient. Per tant, se sol licita filiforme favorable de la COAP a

aquesta proposta perqué siga elevada al Consell de Govern.

S'informa favorablement per unanimitat.
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5.2. Proposta d'adscripció temporal deis professors Roque Moreno Fonseret, del

Departament d'Humanitats Contemporánies, i Juan Manuel García Chamizo, del

Departament de Tecnología Informática i Computació, al Departament de

Didáctica General i Didáctiques Especifiques, durant dos cursos académics.

El Departament de Didáctica General i Didáctiques Especifiques proposa l'adscripció

temporal deis professors Roque Moreno Fonseret i Juan Manuel García Chamizo al

Departament de Didáctica General i Didáctiques Especifiques, durant dos cursos

académics (curs académic 2017/2018 i curs académic 2018/2019). Consten en

l'expedient els informes favorables del Departament de Tecnología Informática i

Computació i del Departament d'Humanitats Contemporánies, respectivament, a

l'adscripció temporal de tots dos professors al departament esmentat. S'informa que no

hi ha desequilibri en la relació de cárrega i capacitat deis departaments ni cost económic

addicional per a la Universitat d'Alacant. Per tant, se sol licita informe favorable de la

proposta d'adscripció temporal de tots dos professors a aquest departament, per dos

cursos académics.

S'informa favorablement per unanimitat.

5.3. Proposta de canvi d'área de coneixement i departament del professor

Armando Ortuño Padilla, que passa de Tarea d'Urbanística i Ordenació del

Territori, del Departament d'Edifícació i Urbanisme, a Tarea d'Enginyeria i

Infraestructura deis Transports, del Departament d'Enginyeria Civil.

El professor Armando Ortuño Padilla ha sol •licitat el canvi d'área de coneixement del

Departament d'Edifícació i Urbanisme a l'área d'Enginyeria i Infraestructura deis
Transports, del Departament d'Enginyeria Civil. Tots dos departaments han emés
informe favorable a la sol-licitud i s'ha obtingut preceptivament l'informe favorable de
l'AVAP, del que resulta la idone'ítat académica del professor a l'área d'Enginyeria deis
Transports. Cal dir que el canvi d'área porta associat el canvi d'adscripció al 100 % de
les assignatures que corresponen amb els codis 33524, 33548 i 49433, d'acord amb una
serie de condicions especifiques aprovades per tots dos consells de departament. En
particular, el canvi d'adscripció de l'assignatura Urbanisme i Medí ambient, es
condiciona a un canvi de denominació en el qual s'evite la referencia al nom urbanisme.
Si en el curs 2019-2020 es mantinguera la paraula urbanisme en el nom de l'assignatura,
aquesta es compartiría amb l'área d'Urbanística i Ordenació del Territori. Hi estant

conformes els dos departaments, segons acord signat a aquest efecte per tots dos.
Aquesta petició de canvi d'adscripció d'assignatures pot ser atesa perqué les fitxes UA i
la memoria verificada de les titulacions permeten la docencia peí departament
d'Enginyeria Civil. Aquest canvi no implica desequilibri per ais departaments ni implica
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un cost económic addicional per a la Universitat d'Alacant. Així, se sol licita informe

favorable de la COAP a aquest canvi d'área sollicitat peí professor Armando Ortuño.

S'informa favorablement per unanimitat.

5.4. Proposta deis membres que formaran part de les comissions de selecció de

places de funcionaris docents.

El vicerector d'Ordenació Académica i Professorat informa sobre el trámit preceptiu
d'informe per part d'aquesta Comissió sobre les comissions que han de jutjar les places
de funcionaris docents, en les quals s'han detectat algunes errates, que es detallen a
continuació i que han sigut esmenades, perqué siguen enviades al Consell de Govern

per a la seua aprovació.

En la pla?a de catedrátic del Departament d'Infermeria núm. DF02775 (en el document
en castellá) s'ha corregit l'error que hi havia en els noms del president, vocal 1, vocal 3
de la comissió titular; i en el president i vocal 3 de la comissió suplent.

En el document en valencia s'ha corregit un error de traducció de la paraula
fotopolímers en el perfil investigador de la placa DF02786.

En el tribunal de la placa CU DF02783 del Departament de Física, Enginyeria de
Sistemes i Teoría del Senyal s'ha corregit el nom del primer vocal.

En el tribunal de la placa TU DF02785 del Departament de Física, Enginyeria de
Sistemes i Teoría del Senyal s'ha detectat un error en el membre de la comissió Roque
Fernando Madrigal: on diu Universitat d'Alacant ha de dir Universitat Miguel
Hernández i en lloc de professor'a ha de dir professor.

En el tribunal de la placa TU DF2816 (Departament de Comunicació i Psicología
Social) la presidenta titular, Ma. Rosario Lacalle, apareix com a CU de la Universitat
Autónoma de Madrid quan és de la Universitat Autónoma de Barcelona.

En el tribunal de la placa DF02828, en el perfil investigador de la placa diuplucididad i
ha de dir publicidad.

La universitat de procedencia del vocal suplent Ir de la comissió corresponent a la placa
DF00213 és la Universitat Complutense de Madrid, en lloc de la Universitat Jaume I de
Castelló.
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La universitat d'origen del president suplent corresponent a la placa DF02764 ha de ser

Universitat Autónoma de Barcelona.

La Universitat d'origen del secretan suplent corresponent a la placa DF00343, ha de ser

Universitat de la Corunya.

La Universitat d'origen del vocal suplent corresponent a la placa DF00343, Nicolás

García Rivas, ha de ser Universitat Castella-la Manxa.

En el segon cognom de la membre de la comissió corresponent a la placa núm.
DF02747, Lola Badia Pamies falta l'accent, per la qual cosa ha de dir Pámies.

En el segon cognom del secretan titular de la comissió corresponent a la placa DF00987
hi ha una errata i ha de dir Llobregat.

S'informa favorablement per unanimitat.

5.5. Propostes de nomenaments i renovacions de col-laboradors honorífics per al
curs académic 2016/2017.

El vicerector d'Ordenació Académica proposa els nomenaments i renovacions que
apareixen en la documentació deis collaboradors honorífics per al curs 2016-17 que
s'ha remes juntament a l'ordre del dia.

S'informa favorablement per unanimitat.

5.6. Propostes de nomenaments i renovacions de collaboradors honorífics per al
curs académic 2017/2018.

El vicerector d'Ordenació Académica proposa els nomenaments i renovacions que
apareixen en la documentació que s'ha remes amb l'ordre del dia sobre els
collaboradors honorífics per al curs 2017/18.

S'informa favorablement per unanimitat.

5.7. Correcció d'errors de ¡'avaluado de mérits docents reconeguts al professorat
contractat doctor, professorat collaborador i professorat ajudant doctor,
realitzada en la Comissió Permanent d'Ordenació Académica i Professorat del dia

19dejunyde2017.
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El vicerector d'Ordenació Académica informa sobre els errors detectáis en el document

presentat en la Comissió Permanent de la Comissió d'Ordenació Académica, celebrada

el 10 de juny passat, en la qual es va aprovar el reconeixement de trams docents per a

personal contractat de les figures de professor contractat doctor, professor ajudant
doctor i professor collaborador.

Es tracta d'enors administratius en els termes que es detallen en el document enviat amb

l'ordre del dia d'aquesta reunió.

S'informa favorablement la proposta per unanimitat.

6. Torn obert de paraula.

El director del departament de Construccions Arquitectóniques suggereix al vicerector
d'Ordenació Académica que en l'ordre del dia de la comissió s'indique la proposta de
votació deis assumptes que s'hi tractaran.

El director del Departament d'Infermeria Comunitaria, Josep Bernabeu, planteja la
pregunta de quin será el criteri per a triar els 7 contractats doctors que promocionaran en
aplicació de la taxa de reposició addicional esmentada al principi de la reunió.

El vicerector d'Ordenació Académica contesta que és possible que no s'hi haja d'aplicar
cap criteri, perqué s'espera que en próximes dates algún d'ells promocione al eos de
titular d'universitat.

La directora de Departament de Química Física pregunta al vicerector si quan es va
calcular el cost de la reducció de capacitat docent conesponent al carree de secretari de
departament, es va teñir en compte que en alguns departaments no implicaría cap cost,
ja que teñen superávit de capacitat docent.

El vicerector contesta que segurament en els próxims pressupostos es plantege
incorporar la reducció docent d'aquest canee per al curs 2018/19.

El president alca la sessió a les 11.05 h, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

artínez Pérez
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