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ACTA DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA FÍSICA I ANALÍTICA 

 

 

Número de la sessió: 66 

Data: 20 de febrer de 2018 

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

Lloc: seminari TC1226DS 

 

 

Assisteixen 

Beltrán Iturat, Eduardo 

Campos García, Merche 

Carda Broch, Samuel 

Castillo Solsona, Raquel (secretària) 

Climente Plasencia, Joan Ignasi 

Fabregat Safont, David 

Ibáñez Martínez, María 

Llusar Barelles, Rosa 

Martí Forés, Sergio 

Moliner Ibáñez, Vicente 

Monzón Vicent, Eva 

Pitarch Arquimbau, M. Elena 

Planelles Fuster, Josep H. 

Roig i Navarro, Antoni Francesc 

Safont Villarreal, V. Sixte 

Sancho Llopis, Juan V. 

Serrano Gallego, Roque (director) 

 

Excusen l’absència 

Andrés Bort, Juan. M. 

Beltrán Flors, Armando 

Oliva Domínguez, Mónica 

Portolés Nicolau, Tania 

Roca Moliner, M. Teresa  

 

 

Ordre del dia 

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

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

Universitat. 

3. Discussió i aprovació, si escau, de les veniae docendi sol·licitades per al curs 2017-19. 
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4. Aprovació, si escau, dels nous representants del Departament en les diferents comissions de 

la Universitat. 

5. Aprovació, si escau, del tancament del pressupost del Departament de l’exercici 2017. 

6. Assumptes de tràmit. 

7. Torn obert de paraules. 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

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

S’aprova amb una xicoteta modificació, a causa de la traducció del Servei de Llengües i 

Terminologia, l’acta de la sessió número 65, de 28 de novembre de 2017. 

2. Informe del director i de les persones representants del Departament en les diferents 

comissions de la Universitat. 

El director informa: 

 De les pròximes incorporacions al Departament: Miquel Àngel Galmés com a 

becari FPI de l’UJI, i Iván Sorribes i Katarkyna Swiderek amb contracte Juan de la 

Cierva 

 Que s’ha obert el termini per a presentar-se com a professorat voluntari per a les 

proves d’accés a la Universitat per aquest curs. 

 Que s’ha començat amb els tràmits per a treure les beques de col·laboració del 

Departament. Seran dues beques per als mesos de maig, juny i juliol. 

 Que s’ha rebut l’informe del Pla Estratègic de l’any passat. Complim tots els 

requisits, tret de l’indicador de participació en enquestes institucionals.  

 Que hem repartit els crèdits de reduccions, com tots els anys, entre el director i la 

secretària del Departament. Aquest any només tenint cinc crèdits (tres per al 

director i dos per a la secretària) perquè al desembre tindrem eleccions. Com que, 

en un principi, es presentarà el mateix equip directiu, es demana que en el 

repartiment de la docència es tinga en compte que ens donaran cinc crèdits més de 

reducció per al segon semestre.   

 Que es pagarà la part proporcional del programa ChemDraw que li correspon al 

Departament. 

  

 Raquel informa de la CEP del 29 de gener on: 
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 El gerent de la Universitat va explicar la posada en marxa del mòdul de gestió de 

drets de propietat intel·lectual per a l’Aula Virtual i la importància de fer-ho bé i 

d’una pròxima auditoria on es podria verificar que la documentació pujada a l’Aula 

Virtual és correcta. 

 Es van aprovar tots els punts i ja es va enviar un resum de la CEP, el dia 30 de 

gener, on estaven tots els acords presos. 

 Samuel informa de la Comissió del Centre de Documentació que va tenir lloc el dilluns 19 

de febrer, on s’informa que: 

 El pressupost per aquest any és similar als anteriors. 

 Ha baixat el nombre de serveis prestats (telepréstec, etc.) però ha pujat el nombre 

d’entrades a la Biblioteca i les revistes electròniques.  

 Es recorda la importància del repositori obert i que pareix que Europa vol que a més 

dels articles es publiquen de manera oberta les dades. 

 Es faran cursets de formació sobre els drets de propietat intel·lectual.  

 Els projectes per l’any 2018 són la posada en marxa d’un consorci de les 

biblioteques de les universitats publiques de la Comunitat Valenciana i donar suport 

a l’alumnat del TFG, entre altres. 

 Jesús Lancis informa de la posada en marxa, en el WOS, de l’eina InCites per a 

veure la nostra productivitat.  

 Samuel també informa de la Comissió de Grau d’Enginyeria Mecànica, on s’informa del 

canvi de representant en l’ESTCE, de Lola Martínez per Rodrigo Llopis i de la problemàtica 

amb alumnes a causa de l’obtenció de claus d’algun professor i l’enviament d’algun missatge 

electrònic ofensiu a un professor. 

 

3. Discussió i aprovació, si escau, de les veniae docendi sol·licitades per al curs 2017-19. 

S’aproven, per assentiment, les veniae docendi sol·licitades per al curs 2018-19 de Maite Roca 

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

Natalia Serrano (FPI, sis crèdits), David Fabregat (FPU, sis crèdits), Eduardo Beltrán 

(postdoctoral UJI, nou crèdits), Carlos Sales (FPI UJI, sis crèdits), Alberto Celma (FPI, sis 

crèdits), Miquel Àngel Galmés (FPI UJI, sis crèdits) i es demanarà quan es puja la venia per a 

Katarkyna Swiderek (JdC, vuit crèdits). 

4. Aprovació, si escau, dels nous representants del Departament en les diferents comissions de 

la Universitat. 

S’aproven, per assentiment, els nous i les noves representats del Departament en les següents 

comissions: 
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- CEP: Titular: Roque Serrano, suplent: Raquel Castillo 

- CIP: Titular: Mónica Oliva, suplent: Antoni Roig 

- C. Econòmica: Titular: Elena Pitarch, suplent: Juan V. Sancho 

- C. Documentació: Titular: Samuel Carda, suplent: Sixte Safont. 

 

5. Aprovació, si escau, del tancament del pressupost del Departament de l’exercici 2017. 

S’aprova, per assentiment, el tancament del pressupost del Departament per a l’exercici 2017 

(s’adjunta en l’annex I). 

 

5. Assumptes de tràmit. 

S’aprova el pressupost de reparació d’un viscosímetre (364,21 euros) i el pagament de dues 

factures de manteniment: una per venir a arreglar una fuita de gas (182 euros) i l’altra de 

l’arreglament de l’HPLC de Josep Esteve, la qual ja es va tramitar l’any passat i es carregarà 

en el pressupost de l’any 2017 (2.826,75 euros). 

 

6. Torn obert de paraules. 

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, Vistiplau, 

 El director 

 

 


