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SOLICITUDES DE PERMUTA DE FUNCIONARIOS 
DE CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS
(Aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 20 
de julio de 2017)

Por parte de D. Juan Bataller Grau, catedrático de universidad, 
adscrito a esta Universitat Politècnica, y de D. Felipe Palau 
Ramírez, catedrático de universidad, adscrito a la Universitat 
de València, ha sido solicitada una permuta con efectos 
desde el curso académico 2017-2018, perteneciendo ambos 
profesores al área de conocimiento de Derecho Mercantil.

Asimismo, D. Pedro Rosado Castellano, profesor titular de 
universidad, adscrito a la Universitat Politècnica de València,  
y D. Carlos Vila Pastor, profesor titular de universidad, adscrito 
a la Universitat Jaume I, ambos encuadrados en el área de 
conocimiento de Ingeniería de Procesos de Fabricación, han 
solicitado una permuta con efectos desde el curso académico 
2017-2018.

En todas las solicitudes ha sido recabado informe favorable 
de los Departamentos a los que se encuentran vinculados, 
por lo que la Comisión de Promoción de Profesorado las ha 
informado positivamente, elevándose para su aprobación, en 
su caso, del Consejo de Gobierno.

SOL·LICITUDS DE PERMUTA DE FUNCIONARIS 
DE COSSOS DOCENTS UNIVERSITARIS
(Aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 20 de juliol 
de 2017)

El Sr. Juan Bataller Grau, catedràtic d’universitat, adscrit a 
aquesta Universitat Politècnica, i el Sr. Felipe Palau Ramírez, 
catedràtic d’universitat, adscrit a la Universitat de València, 
han  sol·licitat una permuta amb efectes des del curs aca-
dèmic 2017-2018, en què ambdós professors pertanyen a 
l’àrea de coneixement de Dret Mercantil.

Així mateix, el Sr. Pedro Rosado Castellano, professor titular 
d’universitat, adscrit a la Universitat Politècnica de València, 
i el Sr. Carlos Vila Pastor, professor titular d’universitat, ads-
crit a la Universitat Jaume I, ambdós enquadrats en l’àrea 
de coneixement d’Enginyeria de Processos de Fabricació, han 
sol·licitat una permuta amb efectes des del curs acadèmic 
2017-2018.

En totes les sol·licituds s’ha demanat informe favorable dels 
departaments a què es troben vinculats, per la qual cosa la 
Comissió de Promoció de Professorat n’ha emès un informe 
positiu, i s’ha elevat per a l’aprovació, si és el cas, del Consell 
de Govern.


