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NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 

Acord d’aprovació del canvi 
d’adscripció del Sr. José Luis Saiz-Pardo 
Auñón a l’Institut Centre d’Investigació 
Operativa de la Universitat Miguel 
Hernández, als efectes de la seua 
investigació. 

 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. 

José Luis Saiz-Pardo Auñón, amb relació a 
la seua baixa com a investigador en el 
Departament d'Estadística, Matemàtiques 
i Informàtica i la seua sol·licitud 
d'adscripció a l'Institut Centre 
d’Investigació Operativa (CIO); 

 
Vist l'informe de l'Institut Centre 

d’Investigació Operativa sobre la seua 
acceptació  com a investigador del citat 
institut; 

 
I vista la proposta que formula el 

vicerector d’Investigació i Innovació de la 
Universitat, el Consell de Govern, reunit 
en la sessió de 5 de juny de 2017, 
ACORDA: 

 
Aprovar l'adscripció del Sr. José Luis 

Saiz-Pardo Auñón a l'Institut Centre 
d’Investigació Operativa de la Universitat 
Miguel Hernández, als efectes de la seua 
investigació.

 
NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 

Acuerdo de aprobación del cambio de 
adscripción de D. José Luis Saiz-Pardo 
Auñón al Instituto Centro de 
Investigación Operativa de la 
Universidad Miguel Hernández, a efectos 
de su investigación. 

 
Vista la solicitud presentada por D. José 

Luis Saiz-Pardo Auñón, en relación a su 
baja como investigador en el 
Departamento de Estadística, Matemáticas 
e Informática y su solicitud de adscripción 
al Instituto Centro de Investigación 
Operativa (CIO); 

 
Visto el informe del Instituto Centro de 

Investigación Operativa sobre la 
aceptación del mismo como investigador 
del citado instituto; 

 
Y vista la propuesta que formula el 

vicerrector de Investigación e Innovación 
de la Universidad, el Consejo de 
Gobierno, reunido en sesión de 5 de 
junio de 2017, ACUERDA: 

 
Aprobar la adscripción de D. José Luis 

Saiz-Pardo Auñón al Instituto Centro de 
Investigación Operativa de la Universidad 
Miguel Hernández, a efectos de su 
investigación. 
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