ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE FÍSICA
DE 14 D’ABRIL DEL 2021
El dia 14 d’abril del 2021, a les 11:00 hores i en segona convocatòria, al Saló de Graus Lise Meitner de
la Facultat de Física al Campus de Burjassot, sota la presidència del Degà, i amb l’assistència de les
persones que s’indiquen a continuació, es constitueix la Junta de la Facultat de Física de la Universitat
de València (UVEG) per a celebrar sessió ordinària.

Degà: VIDAL PERONA, JORDI
Representants del PDI amb vinculació permanent:
CERVIÑO EXPÓSITO, ALEJANDRO
CROS STÖTTER, ANA
DE VALCÁRCEL GONZALVO, GERMÁN J.
FERRER ROCA, CHANTAL
FIORINI, LUCA
FONT RODA, JOSÉ ANTONIO
GARRO MARTÍNEZ, NÚRIA
GONZÁLEZ DE LA HOZ, SANTIAGO
HERNÁNDEZ LUCAS, Mª JESÚS
MANZANARES ANDREU, JOSÉ ANTONIO
MARTÍ PUIG, JOSÉ MARÍA
MARTÍNEZ GARCÍA, DOMINGO
MARTÍNEZ VIDAL, FERNANDO
PÉREZ CAÑELLAS, ARMANDO
PERUCHO PLA, MANEL (Vicedegà)
QUILIS QUILIS, VICENT
VALOR I MICÓ, ENRIC J. (Vicedegà)
VIVES GARCÍA, ÒSCAR M.

Representants del PDI sense vinculació
permanent:
MOLINA PERALTA, RAQUEL
NEBOT GÓMEZ, MIGUEL
Representants dels estudiants:
CERDÁ MOTOS, LUCÍA
DUQUE GIJÓN, MARÍA
NÚÑEZ ANAYA, ARTURO SALVADOR
ROSILLO RODES, PABLO

Representants Personal Investigador en
Formació:

Representants del PAS:
MOMPARLER MARÍ, PURIFICACIÓN
SALVADOR DONAT, RAMÓN
SERRADELL TORRIJOS, JOSEPA
SOLBES IBÁÑEZ, ISABEL

Assistents amb veu i sense vot:
SÁEZ MIRALLES, Mª ÁNGELES
CASTILLO GIMÉNEZ, Mª VICTORIA (Secretària)
Altres assistents:
ABSÈNCIES JUSTIFICADES:
Les professores Pascuala García Martínez i María Pilar Utrillas Esteban justifiquen la seua absència per
diferents motius.
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Punt 1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions ordinàries celebrades els dies 27 de gener
de 2021 i 10 de març de 2021.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El Degà pregunta si hi ha correccions a les actes. En no haver comentaris s'aproven per assentiment
ambdues actes de la Junta de Facultat.
AJFF2021/05 “Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de 2021.”
AJFF2021/06 “Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 10 de març de 2021.”
Punt 2. Informe del Degà.
El degà, Jordi Vidal, informa sobre els següents punts:
El passat 2 de febrer de 2021 es va celebrar un Consell de Govern, en modalitat no presencial i síncrona,
on es van tractar, entre altres els següents punts:
-

-

-

L’aprovació de l’adscripció a l'àrea de Física Atòmica Molecular i Nuclear i la proposta de tribunal
d’una plaça de professorat titular d'universitat, per a estabilització del personal investigador del
Programa Ramon i Cajal, amb certificat I3, a càrrec de l'Oferta Pública d'Ocupació 2018.
L’informe de la bústia de queixes i suggeriments corresponent al curs 2019-20. L’informe mostra
que la proporció de queixes és lleugerament inferior a la del curs anterior, passant del 70,2% al
69,2% del total de comunicacions admeses. El percentatge de felicitacions s’ha incrementat
notablement, passant del 15,8% al 19,7% i ha disminuït el dels suggeriments del 14% a l’11,1%.
Es va informar de les despeses i contractes tramitats, durant el curs 2020-21, pel procediment
d’emergència degut a la Covid-19.
• Operadors i operadores informàtics, 70.000€, fins 30 abril 2021.
• Informadors/es COVID, 124.000€, fins 30 abril 2021.
• Reforçament de neteja, 312.000€, fins a 30 abril de 2021.
• Instal·lació dels sensors de CO2 a les aules, 240.000€. Ja estan instal·lats i estem a l’espera
d'instruccions sobre el seu funcionament.
• Compra de 100 x106 minuts de BBc i 3TB de magatzematge de vídeo per donar suport a la
docència online, 117.000€.
• Reforçament del sistema d'emmagatzemament propi de la UV, 480.00€.

Així mateix, el 9 de març de 2021 es va celebrar un Consell de Govern, en modalitat no presencial i
síncrona, on es van tractar, entre altres els següents temes:
-

-

La rectora va informar sobre l’anunci d’una nova llei d’ordenació del sistema universitari (LOSU)
que està preparant el Ministeri. Entre altres punts, va avançar que desapareixen els títols de 3 anys,
les re-acreditacions passaran a ser cada 6 anys i desapareixeran les àrees de coneixement,
incorporant-se els àmbits. No pot donar més detalls, ja que el document no ha arribat a la CRUE.
També va informar de la immediata posada en marxa de la nova Seu Electrònica de la Universitat
de València.
Es van aprovar, entre altres, els següents punts:
• La convocatòria de renovació total del Claustre per al 18 de novembre de 2021.
• Les OCAs de grau i màster i l’oferta de títols propis per al curs 2021-22.
• La relació de llocs de treball del PDI, la distribució de la taxa de reposició i de l’oferta Pública
d’Ocupació PDI, els criteris de desenvolupament de la carrera docent del PDI i els criteris per
atendre situacions conjunturals de plantilla durant el curs 2021-22.
• El reglament d’accés a estudis universitaris de grau per a persones majors de 25, 40 i 45 anys,
en substitució dels procediments vigents aprovats en 2010.
• El calendari acadèmic per al curs 2021-22.
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•
•

L’adscripció de l’institut FISABIO Oftalmologia Mèdica (FOM) a la Universitat de València.
La modificació del RTL del PAS per a la transformació d’una plaça d’Auxiliar de serveis a
Analista de sistemes i de dues d’Administratiu a Operador/a informàtic del SIUV.
• La declaració d’emergència per a l’execució de 5 actuacions:
. Contractació del subministrament de cent ordinadors portàtils per a préstec a l’estudiantat,
per un import de 57.000 €
. Contractació del projecte de virtualització VMWARE per al suport d'accés remot a
escriptoris i suport en escenari de docència híbrida, per un import de 221.000 €
. Contractació del subministrament per a l'execució del projecte d’aules Opencast en la UV.
I que consisteix en 56 aules en tota la UV, 2 en la F. de Física, per un import de 442.000 €
. Contractació del subministrament del sistema de detectors portàtils de CO₂ i programari de
gestió per a diferents edificis de la UV, per un import de 107.000€
. Contractació del subministrament de cent mil mascaretes FFP2, per un import de 96.000€

El degà felicita al professor Esteban Porcar Izquierdo, del departament d’Òptica i Optometria i Ciències
de la Visió, que ha promocionat de Professor Associat a Contractat Doctor.
Continuant amb l’informe,
-

-

-

-

-

Es prorroguen fins l’11 de juny els contractes dels operadors i operadores informàtics contractats
per la COVId-19 i fins al 2 de juliol els dels informadors i informadores COVID i els de reforçament
de neteja.
El passat 31 de març, en reunió de Mesa de Campus, es va aprovar el canvi de Degà de Campus,
que durant el pròxim any correspon a la F. de Física. En la mateixa reunió es va decidir que l'administradora del SCSIE s’encarregarà de la coordinació de les tasques i accions de l’edifici Jeroni
Muñoz pel que fa a seguretat, obres i actuacions que afecten a tota l’estructura. En breu es convocarà
a una reunió als directors/es dels departaments i serveis afectats per establir els procediments que
s’acorden.
Es va acordar declarar el dia 7 de desembre de 2021 com a festivitat del campus de Burjassot en el
calendari acadèmic del curs 2021-22.
El passat dia 23 de març, a les 16h, va tindre lloc la «Visita Conèixer» a la Facultat de Física, en
aquesta ocasió online. Va ser la primera de les programades pel SEDI i va tindre una audiència
màxima de 120 assistents. Van intervenir, la coordinadora del Grau en Física, professora Mª Jesús
Hernández, el coordinador del Grau en Óptica i Optometria, professor Santiago García-Lázaro, la
coordinadora del Grau en Matemàtiques, professora Carmen Fernández, y el coordinador del Doble
Grau en Física i Química, professor Rosendo Pou, que van presentar, respectivament, els graus que
coordinen. La sessió va ser moderada pel degà de la Facultat de Física, qui va fer una presentació
general del Campus i del Centre. A les presentacions va seguir una ronda de peguntes i dubtes, per
xat, que tots els intervinents van intentar contestar i resoldre. Prèviament, tres equips de 4 estudiants
cadascú, van realitzar 3 vídeos de visita virtual a la Facultat, on es presenten els diferents serveis
generals, i edificis del Campus, junt a les instal·lacions de cada titulació del centre (GOO i GF). La
coordinadora del Grau en Física, professora Mª Jesús Hernández, dona detalls sobre els vídeos i el
seu accés a través de https://www.uv.es/coneixer/2021#videos.
En les sessions de presentació dels DDGG (Facultats de Matemàtiques i de Química) van intervenir
els coordinadors dels Graus i la coordinadora del GF, professora M.J. Hernández.
El degà agraeix, en nom de la Facultat, a totes i tots els intervinents la seua dedicació i treball.
Es recorda que el proper 25 d’abril es celebrarà la XVI Fira Experimenta, que enguany es celebrarà
en els espais a l'aire lliure de l’ETSE, per impossibilitat d’utilització de les instal·lacions del Museu
Príncep Felipe, que han sigut reservades per la Conselleria de Sanitat per a la vacunació COVID19. El Degà vol fer constar l'agraïment de l’organització i de la Facultat al director de l’ETSE,
professor Rafael Magdalena, que ha donat totes les facilitats perquè l’acte (a trenta dies de la data
de celebració) es puga realitzar en les instal·lacions de l’escola, amb un temps de resposta, implicació i disponibilitat excepcional.
S’informa, així mateix, que ja està disponible la segona aportació extraordinària per a infraestructura de pràctiques dels laboratoris docents de la Facultat, per un import de 111.000€ que, juntament
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-

-

-

-

-

amb els 99.000€ de la primera aportació, liquidada en l’any 2020, suma un total de 210.000€, dels
420.000€ compromesos per la UV.
El passat 3 de març, va tindre lloc una altra reunió amb el Vicerector d'Economia i Infraestructures,
la Unitat Tècnica, part de l’equip deganal i l'administradora del centre per continuar tractant el pla
de Reurbanització Global del Campus de Burjassot i dels edificis C i D de la Facultat. Es va demanar, i encara està pendent, una visita de la Unitat Tècnica per a veure les obres d’actualització i
renovació del centre que es poden realitzar.
També, el mateix 3 de març, a les 18h va tindre lloc, en el sala Lise Meitner, l’acte presencial
d’entrega del premis als guanyadors de l'olimpíada de Física 2021, que va presidir la Vicerectora
d’Ocupació i Programes Formatius, professora Adela Valero i que va comptar amb la presència
del Degà de la Facultat de Física, professor Jordi Vidal, del Subdirector del Departament de Física
Aplicada de l’UPV, professor Juan Miguel Garcia Gómez, en representació del Vicerector d’alumnat, professor José L. Cueto, de la Presidenta de la secció local de la RSEF i directora del ICMUV,
professora Ana Cros, i de la presidenta del comitè Local de “las Olimpiadas Españolas de Física”
(OEF) i Directora del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme, professora Chantal
Ferrer, que va presentar l’acte. L’acte també es va poder seguir per streaming.
S’informa, que el passat dia 22 de març, la Gerència va convocar al Degà i l’Administradora a una
reunió informativa sobre els plans d’implantació de la gestió electrònica a la UV, entre altres: la
nova seu electrònica de la UV (ja en disponible), el registre electrònic (quasi immediat), la nova
Valisa, la plataforma tramitem, el portafirmes, les actes d’avaluació electròniques, sol·licituds electròniques de places PI, PAS i PDI, etc. Són serveis en els quals s’està treballant i que aniran posantse en marxa al llarg dels pròxims mesos per a eliminar el paper i avançar en la gestió electrònica.
Intervé en aquest punt la professora Chantal Ferrer per a demanar que quan s’envia una valisa,
l’assumpte del correu siga clar i representatiu del contingut. Fins ara l’assumpte conté el cos del
missatge. L’administradora diu que en les valises tot està centralitzat però s’estan actualitzant algunes coses.
Ha començat a organitzar-se l’Escola d'Estiu E3F, prevista per a la setmana 5-9 juliol en format
online, i organitzada, enguany pels departaments OiOiCCV i FAMN.
S’han renovat totes les CPUs de les aules d’informàtica, amb dotació dels serveis centrals de la UV
i la major part dels monitors, amb dotació del Centre. Al mateix temps s’està transformant l'aula
4108 en una nova aula informàtica que donarà suport a la docència dels graus.
Per últim, es recorda que el 15 d’abril tindrà lloc el Fòrum d’Ocupació de Ciències de manera
online. Hi ha inscrites 28 empreses i la iniciativa es planteja amb una doble intenció: per una banda,
apropar l’empresa a la Universitat per a que conega el talent que hi ha al Campus de Burjassot i,
per altra, que el nostre alumnat puga adonar-se dels diferents perfils que els ocupadors demanden
per a les seus empreses.

Punt 3. Informe de les comissions.
El vicedegà, Enric Valor, informa sobre els acords de la Comissió de Professorat: la taxa de reposició
d’enguany és del 110%, la qual cosa genera 166 vacants a repartir entre les diverses promocions a CDr
i TU, incloent la reserva del 15% per a places RyC amb I3 i assimilables.
Els Vice-rectorats de Professorat i Investigació estan treballant en un llistat de programes d'excel·lència
per a trobar candidats que puguen accedir al 15% de reserva de places esmentat.
El vicedegà informa, així mateix, que a finals de gener es van celebrar les reunions de coordinació dels
graus en Física i en Òptica i Optometria per valorar la docència del primer quadrimestre, organitzar el
segon i recollir suggeriments del professorat. També, s'estan elaborant els horaris dels graus i dobles
graus, i en breu s'enviaran al professorat per a la seua revisió. Per altra part, s'està treballant en les taules
de reconeixements per a l’accés d’estudiants de la UV des dels graus als dobles graus de FísicaMatemàtiques i Física-Química.
A continuació, intervé la professora Mª Jesús Hernández, coordinadora del Grau en Física, per a
informar sobre el programa de mentors i l’avaluació que s’està fent del programa “entre iguals”. S’estan
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preparant nous mentors i cal destacar la falta de dones en aquest grup. Felicita als mentors pel bon
treball que han fet sense rebre cap crèdit a canvi.
El professor Alejandro Cerviño pregunta quina és la previsió del programa per a la estabilització del
professorat associat d'enguany, se li respon que hi ha una previsió de 9 places aquest curs..
El professor Fernando Martínez Vidal fa notar que el professorat en formació té limitada la docència a
un màxim de 80 hores i que l’ANECA no compta com a docència la direcció de treballs de fi de grau i
fi de màster, així com tampoc les pràctiques externes.
La professora Chantal Ferrer diu que caldria una ampliació del llistat de figures assimilables als “Ramón
y Cajal”, donat que algunes d’aquestes no estan contemplades en el llistat del Real Decret.
El professor Óscar Vives informa que en la Comissió d’Investigació es va comentar que hi havia graus
entre les distintes categories.
M. Victoria Castillo diu que ha estat informada, per part de la professora Pacuala García, que el passat
25 de febrer va tindre lloc una reunió de la Comissió de Polítiques d'Igualtat a la que hi va assistir com
a representant de la Facultat. En la reunió es van tractar qüestions rellevants en temes d'igualtat a la
UVEG. Així mateix, a la Facultat se li ha assignat una ajuda de la Unitat d'Igualtat de 700€ per a organitzar diferents activitats en aquest curs acadèmic.
Punt 4. Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la Comissió de Selecció de professorat
contractat de caràcter temporal per al curs 2021-22.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

La secretaria ha exposat que la selecció dels membres proposats per a la Comissió s'ha fet per sorteig
públic seguint els criteris establerts a l'acord de Junta de Facultat AJFF2010/20. La documentació ha
estat a l'abast dels membres de la Junta amb la suficient antelació. No hi ha comentaris al fòrum obert
per a la Junta. La votació resulta en 24 vots a favor, 0 vots en contra i 5 abstencions. Per tant, s'arriba
al següent acord:
AJFF2021/07 “Proposar els membres vocals i llurs suplents que han de formar part de la Comissió de
Selecció de professorat de caràcter temporal per al curs 2021-2022 (Annex 1):
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:
Suplent Vocal 1:
Suplent Vocal 2:
Suplent Vocal 3:

Salvador Mafé Matoses (Dept. de Física de la Terra i Termodinàmica).
Fernando Martínez Vidal (Dept. de Física Atòmica, Molecular i Nuclear).
Pascuala García Martínez (Dept. d'Òptica, Optometria i Ciències de la Visió).
Ana Cros Stötter (Dept. de Física Aplicada i Electromagnetisme).
José Antonio Font Roda (Dept. D’Astronomia i Astrofísica).
María Antonia Lledó Barrena (Dept. de Física Teòrica).”

Punt 5. Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la Comissió de Selecció de professorat
contractat de caràcter indefinit per al curs 2021-22.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

La proposta de membres de la Comissió de Selecció de professorat contractat de caràcter indefinit de
la Junta de Facultat, escollida seguint l'acord AJFF2016/19, ha estat a l'abast dels membres de la Junta
durant un temps suficient. No hi ha comentaris al fòrum obert per a la Junta. La votació resulta en 24
vots a favor, 0 vots en contra i 5 abstencions. Per tant, s'arriba al següent acord:
AJFF2021/08 “Proposar els membres vocals i llurs suplents que han de formar part de la Comissió de
Selecció de professorat de caràcter indefinit per al curs 2021-2022 (Annex 2):
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Vocal 1:
Vocal 2:
Suplent Vocal 1:
Suplent Vocal 2:

Vicente Muñoz Sanjosé (Àrea de Física Aplicada, UV).
María Pilar Utrillas Esteban (Àrea de Física de la Terra, UV).
Gonzalo Olmo Alba (Àrea de Física Teòrica, UV)
Ana Cros Stötter (Àrea de Física Aplicada, UV).”
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Punt 6. Aprovació, si escau, de la proposta de membres del tribunal de la plaça de Professor/a
Titular d'Universitat no. 6873 en l'àrea Física Aplicada.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

La proposta de la Junta de Facultat de tres vocals i llurs suplents ha estat a disposició dels membres de
la Junta durant un temps suficient. No hi ha comentaris al fòrum obert per a la Junta. La votació resulta
en 24 vots a favor, 0 vots en contra i 5 abstencions. Per tant, s'arriba al següent acord:
AJFF2021/09 “Proposar els següents vocals i llurs suplents que han de formar part del tribunal de la
plaça de Professor/a Titular d'Universitat no. 6873 en l'àrea Física Aplicada (Annex 3):
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:
Suplent Vocal 1:
Suplent Vocal 2:
Suplent Vocal 3:

Alfonso Muñoz González (CU, Universidad de la Laguna)
Francisco Javier Manjón Herrera (CU, Universitat Politècnica de València)
Rafael Valiente Barroso (TU, Universidad de Cantabria)
Mª Ángeles Fernández Fenollosa (TU, Universitat Politècnica de València)
Victor Lavín della Ventura (CU, Universidad de la Laguna)
Óscar Gomis Hilario (TU, Universitat Politècnica de València)”

Punt 7. Aprovació, si escau, de la proposta de membres del tribunal de la promoció de la plaça de
Professor Contractat Doctor no. 6643 a la plaça de Professor/a Titular d'Universitat en l'àrea de
Física Atòmica, Molecular i Nuclear.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

La proposta de la Junta de Facultat de tres vocals i llurs suplents ha estat a disposició dels membres de
la Junta durant un temps suficient. No hi ha comentaris al fòrum obert per a la Junta. La votació resulta
en 24 vots a favor, 0 vots en contra i 5 abstencions. Per tant, s'arriba al següent acord:
AJFF2021/10 “Proposar els següents vocals i llurs suplents que han de formar part del tribunal de la
promoció de la plaça de Professor Contractat Doctor no. 6643 a la plaça de Professor/a Titular d'Universitat en l'àrea de Física Atòmica, Molecular i Nuclear (Annex 4):
Vocal 1:
Vocal 2:
Vocal 3:
Suplent Vocal 1:
Suplent Vocal 2:
Suplent Vocal 3:

Mª Dolores Rodríguez Frías (CU, Universidad de Alcalá de Henares)
José Luis Contreras González (TU, Universidad Complutense de Madrid)
Mª Luisa Sarsa Sarsa (CU, Universidad de Zaragoza)
Begoña Eulogia Quintana Arnés (CU, Universidad de Salamanca)
Juan Abel Barrio Uña (CU, Universidad Complutense de Madrid)
Francisco Javier Cuevas Maestro (CU, Universidad de Oviedo)”

Punt 8. Torn obert de paraules.
La professora Chantal Ferrer pregunta si es sap quan funcionaran de nou les barreres d’accés al Campus,
la administradora del Centre li respon que hi ha incidències amb el canvi del sistema i que quan tot
estiga resolt tornaran a funcionar.
El degà informa que el professor Javier Vijande impartirà cursos de Latex el mesos de maig i juliol.
En no haver més intervencions, es clou la sessió a les 11:55.
Vist i plau

El Degà
Jordi Vidal Perona

La Secretària
Mª Victoria Castillo Giménez
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