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ACTA DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA FÍSICA I ANALÍTICA 

 

 

Número de la sessió: 67 

Data: 23 d’abril 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) 

Guillamón Torres, Eva M. 

Marchal Serrano, Mónica 

Monzón Vicent, Eva 

Oliva Domínguez, Mónica 

Pitarch Arquimbau, M. Elena 

Roig i Navarro, Antoni Francesc 

Safont Villarreal, V. Sixte 

Serrano Gallego, Roque (director) 

 

Excusen l’absència 

Climente Plasencia, Joan Ignasi 

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. Informe de les eleccions a director de l’ESTCE. 

4. Assumptes de tràmit. 

5. Torn obert de paraules. 
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Desenvolupament de la sessió 

 

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

S’aprova per assentiment, l’acta de la sessió número 66, de 20 de febrer de 2018. 

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

comissions de la Universitat. 

El director informa: 

 Que ha arribat el nomenament de Kasia Świderek com a contractada Juan de la 

Cierva amb inici l’1 de maig.  

 Que ja s’han resolt les beques de col·laboració del Departament i són pels alumnes 

tutoritzats per Antoni Roig i Joan Ignasi Climente. 

 Que es va fer una reunió amb les tècniques de laboratori i Rosa Llusar per a 

informar que, a partir d’ara, la compra de gasos la centralitzarà la Universitat. Com 

es necessitava únicament una persona de contacte, per ara serà Mónica Marchal i 

quan s’incorpore Sonia Egea, passarà a ser ella, ja que és l’encarregada de les 

pràctiques de tercer i quart, que és on s’utilitzen els gasos. 

 Que el sistema de comprar ja està centralitzat. El Departament no pot comprar més 

de 15.000 euros per any a la mateixa empresa. Sembla que ara mateix ja hem passat 

aquest màxim amb l’empresa Scharlab. 

 Que s’han traspassat 2.600 euros del Pla Estratègic a l’apartat de fungible perquè ja 

no en quedava res. D’aquests diners es destinaran 800 euros a la llicència del 

ChemDraw. 

 Ja s’hi han incorporat els romanents de l’any passat. 

 

 També informa de l’última CEP: 

 S’ha obert una convocatòria a l’AVAP per l’avaluació de professorat no funcionari. 

 També està oberta la convocatòria de les ajudes Beatriz Galindo. El Departament 

no pot demanar cap, ja que no té previstes necessitats docents en els pròxims anys.  

 S’han resolt els premis finançats pel Banco Santander i una de les guanyadores ha 

estat Jenifer Rubio, antiga alumna de Químiques. 

 A partir del dimarts comencen les negociacions docents amb el vicerector. El nostre 

Departament té cita el dimecres 25.  

 Es van demanar 28 semestres sabàtics. Com que no hi havia finançament per a tots, 

es van baremar i s’han donat 16.  
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 Mónica Marchal informa de la Comissió de Medi Ambient: 

 S’han assolit els principals objectius proposats. 

 Es farà, com tots els anys, la Jornada d’Informació Mediambiental per alumnes i 

professors  

 Es posaran cartells informatius als banys i a més llocs per a la conscienciació 

mediambiental 

 Se substitueixen, a poc a poc, les màquines de refrigeració perquè siguen més 

eficients i es reduïsca el consum. Prompte es canviarà la màquina del nostre edifici.  

 També s’han instal·lat polsadors de temps i detectors de presència a diversos llocs.  

 Aviat es posarà un punt de Bicicas a la Facultat de Ciències de la Salut.  

 La Universitat Jaume I s’ha unit a un projecte de la Comunitat per a millorar la 

mobilitat i reduir la contaminació. Si algú té qualsevol idea, pot fer-la arribar a 

Mónica. 

 També es demana que si algú veu alguna avaria al sistema de reg, que per favor 

faça una petició d’avaria a la pàgina web de l’UJI (moltes vegades no es reparen per 

desconeixement). 

 La resta de comissions ja han enviat els resums de les reunions. 

 

3. Informe de les eleccions a director de l’ESTCE. 

Dimecres vinent són les eleccions a director o directora de l’ESTCE. S’han presentat dues 

candidatures: Amelia Simó (amb Ana Piquer i Joan Ignasi Climente formant el seu equip) i 

Vicente Esteve. Com que el director de Departament ha de votar, pregunta si algú vol fer 

algun comentari. Antoni Roig diu que com en una de les candidatures hi ha un representant 

del Departament, que vote Amalia. Li pareix bé a tot el món. 

 

4. Assumptes de tràmit. 

S’aprova el pagament d’una factura de reparació d’un rotavapor de docència (108,90 euros), 

dues reparacions de dues bombes de buit d’Eva Guillamón (197,76 i 154,88 euros) i la 

reparació d’un cromatògraf de Rosa Llusar que serà al voltant de 3.000 euros.  

 

5. Torn obert de paraules. 

Antoni Roig pregunta com es comptabilitza l’any per a les compres de 15.000 euros. Pareix 

que no es compta l’any natural, sinó dia a dia, és a dir, es miren els últims 365 dies. 
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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, 

 

 


