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ACTA DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE QUÍMICA FÍSICA I ANALÍTICA 

 

 

Número de la sessió: 74 

Data: 27 de juny de 2019 

Hora: 9.45 h en primera convocatòria i 10.00 h, en segona 

Lloc: seminari TC1226DS 

 

Assisteixen 

Andrés Bort, Juan M. 

Beltrán Flors, Armando 

Campos García, Merche 

Carda Broch, Samuel 

Castillo Solsona, Raquel (secretària) 

Fabregat Safont, David 

Guillamón Torres, Eva 

Llusar Barelles, Rosa 

Marchal Serrano, Mónica 

Martí Forés, Sergio 

Monzón Vicent, Eva 

Oliva Domínguez, Mónica 

Planelles Fuster, Josep H. 

Rajadell Viciano, Fernando 

Roca Moliner, M. Teresa 

Safont Villarreal, V. Sixte 

Serrano Gallego, Roque (director) 

Sorribes Terres, Ivan 

 

Excusen l’absència 

Climente Plasencia, Joan Ignaci 

Ibáñez Martínez, María 

López Benet, Francisco 

Pitarch Arquimbau, M. Elena 

Roig i Navarro, Antoni Francesc 

 

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. 

3. Aprovació, si escau, del repartiment del pressupost del Departament de l’exercici 2019. 
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4. Aprovació, si escau, del POD del Departament per al proper curs 2019/20. 

5. Proposta de Catàleg d’àrees de coneixement afins. 

6. Assumptes de tràmit. 

7. Torn obert de paraules. 

 

Desenvolupament de la sessió 
 

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

S’aproven per assentiment les actes de les sessions número 72 de 28 febrer i 73 de 12 març de 

2019. 

 

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

Universitat 

El director informa que: 

 En l’última permanent es va informar del canvi de representants en la CEP: Roque 

Serrano passa de titular a suplent i Raquel Castillo de suplent a titular. 

 Ja s’han fet les tres conferències del Pla estratègic i queden al voltant de 1600 € per a 

compres en els laboratoris docents. 

 Ja es va fer la reunió de la negociació docent. 

 Va haver una reunió amb el Comitè de Seguretat i es va enviar un informe. Raquel 

Castillo serà la persona de contacte d’aquest comitè. També es va dir que els IP dels 

projectes tenen la categoria d’empresa en qüestió de responsabilitat de seguretat. 

 Ens han concedit 8430 € per dotar els laboratoris docents. Aquesta ajuda és cofinançada 

amb el Departament i es compraran el dos espectrofotòmetres. L’any que ve els 

departaments que enguany no els han concedit l’ajuda tindran 10 punts més.  

 Hi ha una eina electrònica nova per a concursos i oposicions de places. Aquesta 

convocatòria estarà encara de forma electrònica i en paper, però després només es farà 

telemàticament. A la reunió amb el vicerector es va decidir que cada comissió decidirà 

quan s’obri l’aplicació (al principi perquè es puga baremar abans o només el dia que es 

reuneix la comissió). El vicerector també va comentar que estan considerant canviar el 

barem de professorat associat (donar més punts a l’experiència professional que a la 

investigació, aplicar barems per la conciliació familiar...). 

La resta de representats en les diferents comissions han enviat ja el resum de les reunions.  
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3. Aprovació, si escau, del repartiment del pressupost del Departament de l’exercici 2019 

S’aprova, per assentiment, el repartiment del pressupost del Departament de l’exercici 2019 

(annex I). 

 

4. Aprovació, si escau, del POD del Departament per al proper curs 2019/20 

S’aprova, per assentiment, el POD del Departament per al proper curs 2019/20 (annex II). 

 

5. Proposta de Catàleg d’àrees de coneixement afins 

Raquel Castillo comenta que en l’última CEP es va ajornar l’aprovació de la proposta de 

Catàleg d’àrees de coneixement afins perquè tots el departaments pogueren fer una proposta 

més adequada. Aquesta proposta s’utilitzarà per a aquelles contractacions en les quals cap 

candidatura siga de l’àrea corresponent i l’ordre seria: àrea associada I, àrea associada II i àrea 

associada III. El nostre Departament presenta la proposta en l’annex III. 

 

6. Assumptes de tràmit 

S’aproven les factures de manteniment següents: una reparació d’un tub termopar (83,49 €); 

una reparació d’un reactor de quars (292,46 €); una reparació d’un tub termopar (50,82 €) i 

una reparació d’un bany rotavapor (84,70 €). 

 

7. Torn obert de paraules 

Raquel Castillo comenta que el proper Consell es convocarà amb una eina telemàtica que ha 

preparat l’UJI en la qual es pot delegar el vot, excusar l’assistència, etc.  

 

 

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 


