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ACTA DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA FÍSICA I ANALÍTICA 

 

 

Número de la sessió: 69 

Data: 9 de novembre de 2018 

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

Lloc: seminari TC1226DS 

 

 

Assisteixen 
Beltrán Flors, Armando 

Beltrán Iturat, Eduardo 

Campos García, Merche 

Carda Broch, Samuel 

Castillo Solsona, Raquel (secretària) 

Climente Plasencia, Juan Ignacio 

Egea Segarra, Sonia 

Ibáñez Martínez, María 

Llusar Barelles, Rosa 

López Benet, Francisco 

Marchal Serrano, Mónica 

Martí Forés, Sergio 

Monzón Vicent, Eva 

Oliva Domínguez, Mónica 

Roca Moliner, M. Teresa 

Roig i Navarro, Antoni Francesc 

Safont Villarreal, V. Sixte 

Sancho Llopis, Juan Vicente 

Serrano Gallego, Roque (director) 

Swiderek, Kataryna 

 

Excusen l’absència 
Beltrán Arandes, Joaquín 

Fabregat Safont, David 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior. 

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

la Universitat. 

3. Informe de les eleccions del Departament. 
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4. Informe del pressupost del Departament per al pròxim any 2019. 

5. Informe del Pla estratègic del Departament. 

6. Assumptes de tràmit. 

7. Torn obert de paraules. 

 

Desenvolupament de la sessió 
 

El director dóna la benvinguda al Departament al nou membre, Eduardo de Oliveira, 

contractat amb el Programa Santiago Grisolía; també dóna l'enhorabona Rosa Llusar, 

catedràtica del Departament, pel nomenament com a membre electe de l’Acadèmia Europea 

de les Ciències.   

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior 

S’aprova per assentiment l’acta de la sessió número 68, de 26 de juny de 2018. 

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

Universitat 

El director comenta que, atès que ja s’envien els resums de les diferents comissions, només 

es farà referència als aspectes més rellevants d’aquestes comissions. Així, informa que 

s'han  convocat dues CEP, on els aspectes més rellevants han estat: 

 Hi ha molts recursos en les convocatòries de contractació, així que cal ser molt clar 

amb el barem i la seua aplicació. 

 S’ha modificat el calendari acadèmic: el 18 d’abril (Dijous Sant) serà no lectiu i el 

24 de juny serà festiu. 

 S’ha començat a negociar un nou conveni per al col·lectiu de personal temporal. 

Cal informar que el professorat associat no podran tindre incentius. 

També s'han convocat dos Consells de Govern, on els aspectes més rellevants han estat: 

 S’està desenvolupant una nova ferramenta informàtica per a la gestió de les 

comissions. 

 Les obres de la segona part de l’edifici de la Facultat de Ciències de la Salut sí que 

s'iniciaran. 

 La CRUE està estudiant una nova Llei d’universitats.  

 L’UJI ha baixat en dos índexs d’universitat perquè la Harvard University ha pujat 

molt.  
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 La professora Rosa Llusar i el professor Francisco López seran membres de la FUE 

i Joaquín Beltrán de la CANOE.  

 Es van presentar dos nous projectes, un de cultura científica i ciència ciutadana i un 

altre, UJI Hàbitat Saludable. 

 Es va presentar l’informe del Pla d’Ordenació Docent. 

 Es va aprovar la convocatòria del sistema propi d’incentius. 

Els aspectes més rellevants de la Junta de Centre de l’ESTCE han estat: 

 S’ha canviat el nom del seminari TC2306 pel d'Enrique Julià. 

 A la CANOE es tractarà el tema de la continuïtat dels màsters.  

 Eixirà un pla de dotació per als laboratoris docents amb una quantitat total de 

75.000 euros. Es preveurà què necessiten els nostres laboratoris docents. 

 

3. Informe de les eleccions del Departament 

Hi ha eleccions a tots els nivells al nostre Departament. S’han presentat Alberto Celma, David 

Fabregat i Carlos Sales com a PDI no doctor a temps complet. Tenim vuit places, per tant, 

entraran els tres. De PAS tenim quatre places, i s’han presentat els quatre membres del PAS 

que hi han adscrits al Departament. 

També s'informa que el 17 de desembre seran les eleccions a la direcció del Departament i 

l'actual director, Roque Serrano, comenta que es tornarà a presentar. 

 

4. Informe del pressupost del Departament per al pròxim any 2019 

Han arribat les dades del pressupost per a l'any que ve, amb valors similars als d'enguany, 

excepte que hem pujat en més de 300 punts en investigació. Per tant, tenim més diners per 

aquesta part encara que el pressupost per a telèfon s'ha reduït a la meitat. Quan arriben les 

xifres exactes es faran arribar al professorat que representa cada àrea.  

5. Informe del Pla estratègic del Departament 

Han arribat les dades de compliment del Pla estratègic del Departament. Hem assolit la paritat 

a les comissions; respecte al tema de respondre les enquestes, ens hem quedat al 50% i també 

tenim baix l’ítem d’ingressos per formació continua. Per a l’any que ve baixarem el nombre 

de publicacions científiques, encara que a partir d’ara, es canviaran els indicadors del Pla 

estratègic i el pressupost es podrà gastar en qualsevol partida. 

6. Assumptes de tràmit 

No n’hi ha cap assumpte per a tractar. 
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7. Torn obert de paraules 

Rosa Llusar comenta que ara és coordinadora d’estades en pràctiques i ha detectat que molt 

d'alumnat fa les pràctiques per la FUE i després les convalida. Els requisits d’aquestes 

pràctiques no són els mateixos que es demanen al grau (no fan la memòria en anglès, no fan 

l’exposició, no tenen professorat tutor assignat...). Ha parlat amb la FUE i, a partir d’ara, 

s'assignarà professorat tutor i el pròxim any, amb la guia docent ja canviada, es millorarà el 

procediment amb la idea de convalidar les pràctiques a través de la FUE, però per tal que es 

complisquen uns determinats criteris.  

 

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, 

 

 


