ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE FÍSICA
DE 29 DE MAIG DEL 2019
El dia 29 de maig del 2019, a les 10:00 hores, 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:
BORDES VILLAGRASA, JOSÉ
CASES RUIZ, RAMÓN
CERVIÑO EXPÓSITO, ALEJANDRO
FERRER ROCA, CHANTAL
GARCÍA MARTÍNEZ, PASCUALA (Vicedegana)
MARTÍ PUIG, JOSÉ MARÍA
MARTÍNEZ GARCÍA, DOMINGO
MARTÍNEZ VIDAL, FERNANDO
QUILIS QUILIS, VICENT
SÁNCHEZ ROYO, JUAN FRANCISCO
UTRILLAS ESTEBAN, Ma PILAR
VALOR MICÓ, ENRIC J. (Vicedegà)
VIVES GARCÍA, ÒSCAR M.
ZÚÑIGA ROMÁN, JUAN

Representants del PDI sense vinculació
permanent:
PLANELLES MIRA, SUSANA
TÓRTOLA BAIXAULI, Mª AMPARO
Representants dels estudiants:
ALCOBER ÁLVAREZ, DANIEL
SALVADOR ROGER, RAQUEL
Representants Personal Investigador en
Formació:
ANDRÉS PENARES, DANIEL

Representants del PAS:
SERRADELL TORRIJOS, JOSEPA
SOLBES IBÁÑEZ, ISABEL
Assistents amb veu i sense vot:
PERUCHO PLA, MANEL (Secretari)
SÁEZ MIRALLES, Ma ÁNGELES (Administradora)
Altres assistents:

ABSÈNCIES JUSTIFICADES:
Han excusat la seua inassistència, per diferents motius, Santiago García-Lázaro, José Antonio Font
Roda i Armando Pérez Cañellas.
Punt 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 12 d'abril del 2019.
[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 l'acta. El propi degà demana que s'hi afegisca un esment a
l'èxit de participació en els programes de mentors del grau en Òptica i Optometria i d'estudiants
Erasmus. Amb aquesta modificació, s'aprova l'acta de la Junta de Facultat
AJFF2019/22 “Aprovar l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 12 de maig del 2019.”
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Punt 2. Informe del Degà.
El degà informa sobre el Consell de Govern del dia 16 d’abril de 2019. En aquest Consell es van
aprovar els pressupostos dels centres, amb la mateixa assignació per a la Facultat de Física que en
2018, 69.728,34 euros. També s’hi va aprovar l’adquisició d’equipaments de laboratoris docents, amb
una dotació de 10.544 euros per al Grau en Física i de 6.863 per al Grau en Òptica i Optometria, d’un
total de 559.180 euros. La dotació total per campus va ser de 208.752 euros per al campus de
Burjassot-Paterna, 245.792 per al de Blasco Ibáñez i 104.635 per al de Tarongers. Pel que fa als
recursos de suport a la docència, es van dotar 91.840 euros per al campus de Blasco Ibáñez, 81.204
euros per al campus de Burjassot-Paterna, i 92.005 euros per al campus de Tarongers.
Al mateix Consell es va decidir incloure les reduccions docents dels coordinadors d’intercanvi,
direcció de programes de doctorat i de màsters oficials, al reglament de càrrecs acadèmics. A més s’hi
afegeix la reducció docent a la direcció de programes ERASMUS+ (10 hores per programa, amb un
màxim de 30 hores de reducció per aquest concepte).
El reglament de càrrecs acadèmics i de responsables de gestió acadèmica de la Universitat reconeix
que es poden compatibilitzar diferents responsabilitats entre sí i/o amb un càrrec acadèmic, sempre
que la retribució obtinguda siga únicament la que correspon al càrrec més alt.
S’ha establert també un límit a les reduccions que es poden aplicar al professorat. D’aquesta manera,
tot el professorat ha de tindre una docència mínima de 80 hores presencials, sense perjudici de les
reduccions que pertoquen per l’exercici de càrrecs acadèmics, discapacitat i alliberament sindical.
Pel que fa al Consell de Govern de 21 de maig de 2019, s’hi van aprovar les convocatòries de places
de professorat i els tribunals corresponents. A més, es va aprovar la modificació del reglament del
personal investigador, de manera que el personal investigador en formació passa novament a 60 hores
com límit docent (per causa d’una nova normativa estatal). Per tal d’evitar canvis constants, la
normativa explicita ara que el valor màxim de les hores docents d’aquest personal estarà limitada per
la normativa estatal.
Finalment, s’hi va aprovar que l’apertura oficial de curs siga el dia 6 de setembre.
El degà passa a informar dels canvis haguts en els coordinadors de mobilitat de les dues titulacions del
centre: Per una banda la professora Rosa María Hernández substitueix el professor Álvaro Pons
Moreno com a coordinador de mobilitat del Grau en Òptica i Optometria; per altra banda, el professor
José María Martí Puig substitueix el professor José Manuel Bordes com a coordinador de mobilitat
del Grau en Física. En tots dos casos el canvi ha estat aprovat per la CAT corresponent. A més, el
professor José Juan Esteve Taboada substitueix la professora María Amparo Díez Ajenjo com a
coordinador de pràctiques externes del Grau en Òptica i Optometria.
El dia 16 de maig es va celebrar el Dia Internacional de la Llum a la Facultat mitjançant un concurs de
fotografia, organitzat per la Facultat i la RSEF, i patrocinat per un projecte d’innovació del
departament d’Òptica i Optometria, amb un total de 31 obres presentades.
L’escola d’estiu compta ja amb 80 inscripcions, i el Concurs de la Taula Periòdica està obert a la
inscripció dels centres de secundària.
El dia 25 de maig es va celebrar l’Expociència, on es van presentar, entre molts altres experiments i
experiències, els guanyadors de la Fira Experimenta. També s’ha celebrat la cerimònia d’entrega de
premis de l’Olimpíada de Física.
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El degà recorda els presents la reunió informativa del doble grau en Física i Matemàtiques, que tindrà
lloc el dia 30 de maig. En aquesta reunió els professors Joan Ferrando i Domingo Martínez, que han
format part del panell de ponents que tenien encomanada la tasca de preparar una proposta de pla
d'estudis, exposaran aquesta proposta. Les passes que ha de seguir el títol per ser implementat seran
necessàriament la seua aprovació per part de la CAT del Grau en Física i la posterior aprovació per
part de la Junta de Facultat.
Finalment, el degà informa que s'ha obert el termini per la petició de pràctiques de laboratori.

Punt 3. Informe de les Comissions.
El vicedegà Enric Valor informa que el vicerector de professorat, Ernest Cano, va afirmar en la
darrera comissió que la Generalitat ha aprovat l’oferta d’ocupació per al 2019. A la mateixa comissió
s’hi van aprovar els criteris per l’ordenació de les sol·licituds de llicències d’estudis per al curs
proper. El vicedegà informa que està obert el període de sol·licituds de promoció, per als
departaments, dintre del pla d’estabilització del professorat associat. La dotació de places d’Ajudant
Doctor de nova creació per part de la comissió s’ha realitzat atenent a criteris de temporalitat de la
plantilla dels departaments, principalment, i d’envelliment, en menor proporció. De les places de nova
creació, a banda de la que va correspondre al Departament d’Astronomia i Astrofísica per criteris
d’envelliment, se n’ha adjudicat una al Departament d’Òptica i Optometria com a conseqüència de
renúncies per part d’altres departaments. En aquesta mateixa comissió es van aprovar els tribunals de
les promocions del professorat contractat doctor interí i ajudant doctor amb finalització de contracte
en el proper mes de setembre, a més de les dels investigadors Ramón y Cajal amb acreditació I3. La
resta de tribunals seran aprovats en la comissió de professorat de juny.
La vicedegana Pas García informa que es va celebrar la CAT de Física el passat 20 de maig. En
aquesta comissió es va aprovar l’intercanvi de quadrimestre de les assignatures d’Astrofísica
Observacional i Relativitat i Cosmologia. També es va aprovar el canvi de normativa de l’assignatura
de Treball de Fi de Grau. La vicedegana agraeix el coordinador del quart curs del grau, Enrique
Silvestre, per la seua feina en aquesta modificació. La normativa entrarà en vigor ja el curs vinent.
El 22 de maig es va celebrar la CAT del Grau en Òptica i Optometria. En aquesta comissió es va
aprovar la modificació de l’OCA de cara al proper curs. La modificació inclou el tancament de grups
en valencià imposada per la Universitat respecte a l’OCA proposada. La vicedegana afirma que
aquesta retallada no incloïa els grups de tutelades corresponents, de manera que es podia generar un
desajust en els horaris, i per això s’ha demanat que també s’eliminen alguns d’aquests grups.
El professor Juan Francisco Sánchez agraeix la feina realitzada pel coordinador de quart del grau en
Física, Enrique Silvestre, en l’elaboració de la nova normativa, i apunta que en l’apartat 5.9 de la
normativa diu que s’enviarà un informe al tutor del treball en cas que l’estudiant suspenga, la qual
cosa li sorprèn, fet que el suspens puga ser responsabilitat de l’estudiant i el tutor hi tinga poc a veure.
La professora Chantal Ferrer indica que en l’anterior normativa, l’exigència de consentiment del tutor
per poder presentar el treball li atorgava responsabilitat, però que ara no existeix aquesta exigència i
per tant tampoc la responsabilitat. La vicedegana Pas García respon que plantejarà aquest dubte a la
CAT.
El degà pren la paraula per indicar que la comissió de relacions internacionals ha aprovat una taula
d’equivalències de qualificacions entre els països amb què tenim intercanvis d’estudiants i el nostre
sistema.
Punt 4. Aprovació, si escau, de la liquidació del pressupost de la Facultat de l'any 2018. [La
documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]
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L'administradora de la Facultat, Na María Ángeles Sáez, exposa les despeses de l'exercici 2018. Es
passa a votació de la liquidació del pressupost, i es pren el següent acord per unanimitat.
AJFF2019/23 “Aprovar la liquidació del pressupost de la Facultat de l'any 2018.”

Punt 5. Aprovació, si escau, de la distribució del pressupost ordinari de la Facultat per l'any
2019. [La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula
Virtual]

L'administradora de la Facultat, Na María Ángeles Sáez, explica els continguts del pressupost ordinari
de la Facultat, que ha estat a disposició dels membres de la Junta en els dies previs a la seua
celebració. Es passa a votació de la liquidació del pressupost, i es pren el següent acord per
unanimitat.
AJFF2019/24 “Aprovar la distribució del pressupost ordinari de la Facultat per l'any 2019.”

Punt 6. Aprovació, si escau, de la distribució del pressupost de laboratoris per l'any 2019.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

L'administradora de la Facultat, Na María Ángeles Sáez, recorda els criteris de repartiment de
recursos del pressupost de laboratoris docents. Es passa a votació de la liquidació del pressupost, i es
pren el següent acord per unanimitat.
AJFF2019/25 “Aprovar la distribució del pressupost de laboratoris de la Facultat per l'any 2019.”

Punt 7. Aprovació, si escau, dels horaris del Grau en Física per al curs 2019-20.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

La vicedegana d'Estudis i Ordenació Acadèmica, Pascuala García, agraeix la coordinadora de grau,
professora Núria Garro i els coordinadors de curs la seua implicació en l'elaboració dels horaris.
Informa sobre petites modificacions en el segon curs i el canvi principal pel que fa als laboratoris de
tercer curs, que passen a ser anuals. En el quart curs s'han produït canvis pel que fa a l'optativitat, on
s'ha escollit per fer incompatibles les assignatures de Relativitat General i Cosmologia per una banda,
i Electrònica per l'altra.
Els horaris són aprovats per assentiment. Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2019/26 “Aprovar els horaris del Grau en Física per al curs 2019-20.”
Punt 8. Aprovació, si escau, dels horaris del Grau en Òptica i Optometria per al curs 2019-20.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

La vicedegana d'Estudis i Ordenació Acadèmica estén l'agraïment expressat en el punt anterior als
coordinadors del Grau en Òptica i Optometria. L'única diferència substancial amb els horaris de l'any
anterior consisteix en la inclusió de diferents jornades formatives i d'ocupació en els horaris.
Es pren, per tant, el següent acord, per assentiment:

4

Universitat de València - ACTA JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE FÍSICA DE 29 DE MAIG DE 2019

AJFF2019/27 “Aprovar els horaris del Grau en Òptica i Optometria per al curs 2019-20"
Punt 9. Aprovació, si escau, dels horaris del Màster en Física Avançada per al curs 2019-20.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El professor Juan Zúñiga, coordinador del Màster, indica que no hi ha canvis destacables respecte els
horaris de l'any anterior, tret que el curs comença la tercera setmana del quadrimestre.
L'horari s'aprova per assentiment. Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2019/28 “Aprovar els horaris del Màster en Física Avançada per al curs 2019-20.”
Punt 10. Aprovació, si escau, dels horaris del Màster en Optometria Avançada i Ciències de la
Visió per al curs 2019-20.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El professor Alejandro Cerviño indica que no té constància de canvis respecte els horaris del curs
anterior.
L'horari s'aprova per assentiment. Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2019/29 “Aprovar els horaris del Màster en Optometria Avançada i Ciències de la Visió per al
curs 2019-20.”
Punt 11. Aprovació, si escau, dels horaris del Màster en Teledetecció per al curs 2019-20.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

La professora Mª Pilar Utrillas afirma que no hi ha canvis respecte el curs anterior.
L'horari s'aprova per assentiment. Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2019/30 “Aprovar els horaris del Màster en Teledetecció per al curs 2019-20.”
Punt 12. Aprovació, si escau, dels horaris del Màster en Física Mèdica per al curs 2019-20.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

La directora de la CCA, professora Rosa María Cibrián, indica que no hi ha canvis respecte els
horaris lectius del màster.
L'horari s'aprova per assentiment, sense comentaris. Es pren, per tant, el següent acord:
AJFF2019/31 “Aprovar els horaris del Màster en Física Mèdica per al curs 2019-20.”
Punt 13. Aprovació, si escau, de la modificació de la Comissió de Coordinació Acadèmica del
Màster en Optometria Avançada i Ciències de la Visió, i nomenament del seu director.
[La documentació es troba dipositada electrònicament a la carpeta de la Junta de Facultat en Aula Virtual]

El degà de la Facultat, Jordi Vidal, exposa la situació que fa necessari un canvi de la CCA del Màster
i agraeix els membres i director de la CCA anterior per tot el treball realitzat. Es passa a votació, i es
pren el següent acord per unanimitat.
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AJFF2019/32 “Aprovar la proposta de modificació de la CCA del Màster en Optometria Avançada i
Ciències de la Visió, que queda formada per María Josefa Luque Cobija, Mª Amparo Díez Ajenjo,
Inmaculada Bueno Gimeno, Rosa Hernández Andrés, André Gené Sampedro, Francisco Sañudo
Buitrago, Jose Juan Esteve Taboada y Walter Furlan com membres del PDI, i Mª Ángeles Sáez
Miralles com membre del PAS. A més, s'aprova la proposta de nomenament del professor Walter
Furlan com director d'aquesta Comissió.”
Punt 14. Assumptes de tràmit.
El secretari de la Facultat, Manel Perucho, informa que no hi ha assumptes de tràmit.
Punt 15. Torn obert de paraules.
El professor Alejandro Cerviño s'interessa per la primera anualitat del programa de renovació de
pràctiques de laboratori que tenia acordat la Facultat amb el vicerectorat d'Economia. El degà respon
que s'està a l'espera del vist-i-plau de la despesa.
La professora Pilar Utrillas s'interessa pel fet que els tècnics d'universitat hagen de fitxar les seues
hores de treball des de l'1 de juny. L'administradora, María Ángeles Sáez, indica que serà ella la
responsable i que han de marcar les entrades i eixides a la plataforma GDH, tal i com fa el PAS de la
Universitat. La Dra. Mª Amparo Tórtola expressa el seu malestar amb la mesura. El professor Vicent
Quilis demana la Facultat que deixe clar a la Facultat que es tracta de personal docent i investigador,
encara que la Universitat els considere com PAS contractualment.
La professora Chantal Ferrer pregunta sobre quin serà el model econòmic de la Universitat. El degà
explica que el nou model econòmic està motivat per les queixes de diferents degans de facultats que
es consideren infra-finançades. S'obre un debat a la Junta sobre el pes que hauria de tindre el grau
d'experimentalitat en aquest model. El degà apunta que ha convidat degans d'altres facultats a visitar
els nostres laboratoris. La vicedegana, Pas García, indica que la rectora s'ha compromès a canviar el
model.
La directora de la CCA del Màster de Física Mèdica, Rosa María Cibrián, demana que es tinguen en
compte els màsters a l'hora d'elaborar els pressupostos de la Universitat dedicats als centres, perquè
els màsters depenen, al cap i a la fi, de les Facultats, i la Facultat de Física dóna suport a quatre
màsters. Recolza el seu argument en el fet que els diners dedicats per la Universitat directament als
màsters són escassos i es dediquen principalment a pagar professorat extern.
I com que no hi ha més assumptes a tractar, es clou la sessió a les 11:30 hores, del contingut de la
qual, com a Secretari, estenc aquesta acta amb el vistiplau del Degà.
Vist i plau

El Degà
Jordi Vidal Perona

El Secretari
Manel Perucho Pla
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