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ACTA DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA FÍSICA I ANALÍTICA 

 

 

Número de la sessió: 71 

Data: 14 de febrer de 2019 

Hora: 9.45 h en primera convocatòria i 10 h, en segona 

Lloc: seminari TC1226DS 

 

 

Assisteixen: 
Beltrán Arandes, Joaquín 

Campos García, Merche 

Castillo Solsona, Raquel (secretària) 

Celma Tirado, Alberto 

Fabregat Safont, David 

Guillamón Torres, Eva 

Ibáñez Martínez, María 

Llusar Barelles, Rosa 

Marchal Serrano, Mónica 

Martí Forés, Sergio 

Moliner Ibáñez, Vicente 

Monzón Vicent, Eva 

Oliva Domínguez, Mónica 

Pitarch Arquimbau, M. Elena 

Planelles Fuster, Josep 

Portolés Nicolau, Tania 

Roca Moliner, M. Teresa 

Safont Villarreal, V. Sixte 

Serrano Gallego, Roque (director) 

Swiderek, Kataryna 

 

Excusen l’absència 
Beltrán Flors, Armando 

Carda Broch, Samuel 

Climente Plasencia, Juan Ignacio 

López Benet, Francisco 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de reunions anteriors. 

2. Informe del director i de les representacions del Departament en les diferents comissions de 

la Universitat. 
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3. Discussió i aprovació, si escau, de les veniae docendi sol·licitades per al curs 2019-20. 

4. Assignació de crèdits de reducció per a l’exercici de càrrecs vinculats al Departament del 

curs 2019-20. 

5. Informe sobre la sol·licitud a presentar en la convocatòria del programa de dotació per als 

laboratoris docents 2019. 

6. Aprovació, si escau, del tancament del pressupost del Departament per a l’exercici 2018. 

7. Assumptes de tràmit. 

8. Torn obert de paraules. 

 

Desenvolupament de la sessió 
 

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les reunions anteriors 

S’aproven per assentiment les actes de les sessions número 69 i 70, de 9 de novembre i 17 de 

desembre de 2018. 

2. Informe del director i de la representació del Departament en les diferents comissions de la 

Universitat 

El director informa que ha tingut dues reunions amb el vicerector d’Ordenació Acadèmica i 

Professorat on ha mostrat la seua preocupació per l’increment del nombre de sexennis, 

promocions, reduccions, etc., la qual cosa fa que la partida de les retribucions del 

professorat augmente molt. La mesura que s’ha pres, per ara, és l’eliminació d’algunes 

reduccions i el tancament de la negociació del POD dels departaments al 98%. En la 

segona reunió, cada departament va exposar les seues idees respecte del problema. En el 

nostre àmbit es va demanar que les reduccions estigueren lligades amb la investigació. El 

pròxim dia 21 tindran una nova reunió amb el vicerector. 

De les dues CEP i Consell de Govern que hi ha hagut, els aspectes més rellevants han estat 

(ja s’han enviat els resums): 

 La UPV ens ha cedit places de reposició, la GV ho permet, i s’està a l’espera de la 

resposta del Ministeri. 

 Implantació del nou grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE). Es fa 

tot el tràmit per a posar-lo en marxa, però si la GV no aporta finançament específic 

per a aquest grau, no s’implantarà. Respecte dels nous graus, Vicent Moliner 

pregunta per la possibilitat de dobles graus. Ximo Beltrán contesta que s’estudia la 

possibilitat, però les propostes s’han de fer a través de l’Escola.  

 S’atorgarà la Medalla d’Or de la Universitat a Vicent Climent i a Francisco Toledo. 
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 No es va aprovar la nova Normativa de permanència de l’estudiantat, perquè la 

directora de l’Escola volia un canvi. Es va ajornar.  

 

3. Discussió i aprovació, si escau, de les veniae docendi sol·licitades per al curs 2019-20. 

S’aproven, per assentiment, les veniae docendi sol·licitades per al curs 2019-20 de Maite Roca 

(RyC, vuit crèdits), Eva Guillamón (PICD, nou crèdits), Iván Sorribes (JdC, vuit crèdits), 

Katarkyna Swiderek (JdC, vuit crèdits), Natalia Serrano (FPI, sis crèdits), Miquel Àngel 

Galmés (FPI UJI, sis crèdits), Kemel Arafet (postdoctoral UJI, quatre crèdits), Tania Portolés 

(RyC, vuit crèdits), David Fabregat (FPU, sis crèdits), Carlos Sales (FPI UJI, sis crèdits) i 

Alberto Celma (FPI, sis crèdits). 

 

4. Assignació de crèdits de reducció per a l’exercici de càrrecs vinculats al Departament del 

curs 2019-20 

S’assignen sis crèdits de reducció per al director del Departament i quatre crèdits per a la 

secretària.  

5. Informe sobre la sol·licitud a presentar en la convocatòria del programa de dotació per als 

laboratoris docents 2019. 

Ja s’ha convocat l’ajuda per a la dotació als laboratoris docents. El nostre Departament 

demana la renovació d’un espectrofotòmetre UV de doble feix per als laboratoris docents de 

QA (5.895,5 euros) i nova adquisició d’un espectrofotòmetre visible per als laboratoris 

docents de QF (3.769,57 euros). Les condicions són que el Departament ha de finançar un terç 

de la sol·licitud. 

6. Aprovació, si escau, del tancament del pressupost del Departament per a l’exercici 2018. 

S’aprova, per assentiment, el tancament del pressupost del Departament per a l’exercici 2018 

(s’adjunta en l’annex I). Es demanarà que el romanent que queda (496 euros del Departament, 

concretament de QF2, i 2.800 euros de manteniment) s’afegisca al pressupost d’aquest any.  

7. Assumptes de tràmit. 

S’ha modificat el POD: Sergio Martí ha deixat 0,5 crèdits de TFG i els ha agafat Sixte Safont. 

S’aprova la reparació d’un circuit d’una centrifugadora (334,26 euros) i d’una estufa (146,17 

euros) dels laboratoris docents de Química Analítica. 

 

8. Torn obert de paraules. 
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No hi ha cap comentari. 

 

Sense haver-hi més temes per a tractar, s’alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 

aquesta acta, amb el vistiplau del director. 

 

  

La secretària, Vist i plau, 

 El director, 

 

 


