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A) INTRODUCCIÓ 

D’una manera molt més dràstica que l’exercici econòmic anterior, l’any 2012 està sent 
marcat per les conseqüències de la greu crisi econòmica que patim i que estan 
condicionant molt directament la gestió de la Universitat Jaume I. Res feia pensar ara 
fa un any que la situació podria empitjorar més encara. Les perspectives econòmiques 
per al 2013 són molt negatives, amb un país en recessió i amb uns pressupostos 
públics que aprofundeixen en la política de retallades iniciada fa més de dos anys i 
endurida, particularment, en aquest any. 

Així, a l’àmbit polític hi ha hagut un canvi en el govern central que ha comportat un gir 
en la política universitària. Aquest s’ha concretat durant l’any 2012 en la publicació 
del dos reials decrets Llei (RDL 14/2012, RDL 20/2012), no consultats amb les 
universitats, que han afectat, i de manera molt negativa i significativa: la dedicació del 
professorat, la pujada de les taxes de matrícula dels estudis de grau i màster, la pèrdua 
de drets laborals del personal funcionari, contractat i laboral, un major control extern 
de la política de personal amb restricció de la reposició llocs de treball del PAS i del 
PDI, amb un clar seguiment discriminatori i “inquisitorial” sobre les actuacions de les 
universitats en matèria de personal (requeriment del Ministeri d’Hisenda contra les 
convocatòries de places del PDI, obertura de diligències preliminars del Tribunal de 
Comptes en relació al programa de prejubilacions del PAS i de PDI de l’UJI), la 
supressió de la paga extraordinària de desembre de 2012, la cancel·lació del programa 
de Campus d’Excel·lència Internacional CampusHabitat5U i la creació d’una comissió 
d’experts que faran propostes de reforma del sistema universitari.   

Aquests fets han provocat una resposta contundent de totes les universitats 
públiques, davant el canvi no consensuat ni dialogat del model universitari, la qual 
cosa ha provocat un clima de crispació entre la comunitat universitària, manifestada 
en tots els actes d’obertura de curs de les universitats públiques espanyoles i, en 
particular, de les valencianes. El fet més rellevant d’aquestes protestes va ser quan els 
rectors van deixar plantat el ministre d’Educació, Cultura i Esport per la seua falta de 
sensibilitat i de diàleg amb la comunitat universitària espanyola. El Consell de Govern 
de l’UJI va ser el primer de la Comunitat Valenciana a aprovar un manifest demanant 
la retirada del decret de dedicació del professorat. El Claustre de l’UJI també va ser el 
primer del País Valencià que va aprovar un manifest en contra de la pujada de taxes 
universitàries. Jo mateix he manifestat públicament el meu rebuig a aquest greu atac 
al sistema universitari públic. Vull destacar també les manifestacions i concentracions 
que diferents col·lectius de l’UJI han fet i continuen fent en defensa de la universitat 
pública. En aquests moments crítics és fonamental que estem units i reivindiquem 
junts allò que és nostre.  

Malgrat aquesta negativa situació, l’UJI ha superat l’any 2012 amb bona nota, 
assegurant el pagament puntual de les nòmines i de les factures dels proveïdors, 
gràcies a una política responsable de contenció de la despesa i de gestió de la 
tresoreria. Aquesta encertada gestió econòmica ens ha permès continuar fent 
polítiques, de tal manera que podem dir que el grau de compliment de les línies de 
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govern aprovades en la sessió del Claustre del 7 de novembre de 2011 ha estat del 
90%. 

Us puc assegurar que en aquests dotze mesos el treball ha sigut intens, de vegades 
molt complex i difícil, sobretot per la incertesa econòmica, financera i política. Aquest 
context ha generat, i genera, molts ensurts que, sense pretendre-ho, han pogut 
provocar en la comunitat universitària moments de preocupació o de confusió, que 
ens agradaria poder evitar. Aquest acte de hui, la presentació de les Línies de Govern 
2013, juntament amb les reunions mantingudes al llarg d’aquest any de govern, 
incloses les preparatòries d’aquest Claustre, amb els centres, departaments, sindicats, 
estudiants i altres col·lectius, són una mostra de l’exercici de diàleg que forma part del 
tarannà del meu govern i que desitge incrementar encara més en aquest nou exercici 
de 2013. 

Malauradament, com afirmava a l’inici d’aquest apartat, la situació econòmica i 
financera actual ha esdevingut notablement pitjor que la de fa un any. Aquest nou 
context que afecta Europa, en general, i l’Estat espanyol i el País Valencià, en 
particular, ens posiciona en una situació complicada, davant el 2013, tenint en compte 
que, com a universitat pública, ens nodrim, fonamentalment, de la subvenció ordinària 
de la Generalitat Valenciana, de les taxes de matrícula i de les convocatòries i 
subvencions estatals i europees. Aquest entorn, molt pitjor i més incert que el de 
2012, al costat dels incompliments de la Generalitat Valenciana i algunes situacions 
heretades del passat, ens obligaran en l’any 2013 a plantejar unes polítiques que 
ajornen o eliminen el que queda de prescindible, i minimitzen els efectes sobre allò 
que és prioritari i essencial per a l’UJI. Així doncs, per tal d’abastar la proposta de 
línies de govern per a l’exercici 2013, considere necessari explicar ara, amb detall 
però sense abusar, els condicionants, fonamentalment econòmics i financers, que ens 
constrenyen: 

1) La construcció del Paranimf, les pistes esportives i la piscina climatitzada amb 
càrrec al deute històric (mensualitats i pla d’inversions) no satisfet per la 
Generalitat Valenciana, ens ha conduit a elaborar d’un pla de reequilibri financer 
al qual ens obliga la llei. El pla economicofinancer de reequilibri vigent per al 
període 2010-2013 va ser revisat el 2010 pel Consell de Govern i pel Consell 
Social. A l’abril de 2011, juntament amb els comptes anuals de 2010, aquests 
mateixos òrgans van aprovar una primera revisió del pla de reequilibri degut als 
bons resultats obtinguts. A l’abril de 2012 es va fer una segona renovació davant 
una altra millora en l’execució de l’esmentat pla. Les previsions i l’execució real 
del pla es resumeixen a continuació: 
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Comptes anuals 2009: rtna1 ajustat:    -23.036.940,60€ 
 
Pla economicofinancer: rtna previst per al 2010:  -12.836.940,00€ 
Comptes anuals 2010: rtna real 2010:   -7.244.993,41€ 
 
Pla economicofinancer: rtna prevista per al 2011: -11.238.800,63€ 
Comptes anuals 2011: rtna real 2011  -5.698.705,93€ 
 
Pla economicoinancer: rtna prevista per al 2012: -2.106.350,68€ 

 
La Universitat Jaume I ha vingut complint les mesures previstes en el pla 
economicofinancer inicialment aprovat. Si la Generalitat Valenciana haguera 
complit els compromisos contractuals signats i, per això, previstos a l’esmentat 
pla, l’UJI hauria obtingut ja el 2012 unes magnituds que haurien permès 
aconseguir tots els objectius previstos en el mateix pla, i això, a més, sense 
utilitzar el recurs al factoring ni a l’endeutament. Encara així a finals de 2012 
estarem molt prop d’eixir del reequilibri economicofinancer i deixar enrere els 
números rojos. 

2) A hores d’ara es pot assegurar que la subvenció ordinària que rebrem les 
universitats públiques valencianes no s’ajustarà al signat al PPF (2010-2017). Al 
contrari, la subvenció que rebrem les universitats públiques valencianes estarà 
condicionada per la política de consolidació fiscal i l’objectiu del dèficit a 
aconseguir per la Generalitat Valenciana. Al 2013 el SUPV patirà una retallada de 
100 milions d’euros sobre el pressupostat per la Generalitat Valenciana per al 
2012, dels quals quasi 9,2 milions corresponen a l’UJI, la qual cosa suposa una 
davallada de 12,1 milions si ho comparem al que l’UJI va pressupostar per al 
20122. Aquesta retallada implica, de facto, l’elaboració d’un pressupost de 
supervivència per a l’any 2013. 

3) El pressupost d’ingressos per al 2013 suposarà una retallada total d’uns 8,7 
milions d’euros en relació al pressupost aprovat per al 2012. Aquesta dada es 
genera de la següent manera, tenint en compte el retall de 12,1 milions d’euros a 
la subvenció ordinària de la Generalitat Valenciana a l’UJI: 

 El decret de taxes per al curs 2012/13 ha implicat un important 
increment del cost de les matrícules que ha provocat que a l’UJI hi haja al 
voltant d’un 5,5% de crèdits matriculats menys que al curs 2011/12. El 
primer efecte d’aquest encariment de l’ensenyament universitari públic ha 
estat que molts estudiants tenen problemes econòmics per accedir o 
continuar en l’educació superior, establint-se un important entrebanc a la 
missió d’una universitat pública. Però a més a més hi han unes importants 

                                                        

1 rtna: romanent de tresoreria no afectat (en euros) 

2 Cal tindre en compte que l’UJI, d’acord amb el que marca el PPF (2010-2017) havia pressupostat uns 
73,5 milions € per al 2012 i com a molt rebrà 70,6 milions € que és la quantitat pressupostada per la 
Generalitat Valenciana, molt per sota del marc financer del PPF. 
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implicacions financeres per a l’UJI perquè la retallada neta de 12,1 milions 
d’euros en la subvenció ordinària pressupostada només es veu 
compensada en part per l’increment dels ingressos de matrícula. Més 
concretament, la matrícula ha passat d’un pressupost de 12.900.000 € al 
curs 2011/12 a una previsió de 16.700.000 € al curs 2012/13. És a dir, 
l’increment de taxes només permet recuperar 3,8 milions d’euros dels 
12,1 milions d’euros de retallada, creant un forat d’uns 8,3 milions d’euros 
al pressupost de 20133. 

 Al pressupost de 2012 s’havien pressupostat uns ingressos per la pujada 
de taxes d’utilització de les instal·lacions esportives de 900.000 €, que 
finalment s’han concretat en 500.000 €. Per açò per al pressupost de 2013 
es consignarà una davallada de 400.000 €, encara que es preveu un nova 
revisió de les taxes per al 2013. 

4)  D’altra banda, la delicada situació econòmica i financera que viu, en aquests 
moments, la Comunitat Valenciana, ha dut a l’administració autonòmica, per tal de 
complir el seu propi pla de reequilibri financer, a ajornar alguns pagaments 
rellevants a les universitats públiques valencianes. Més concretament, l’escenari 
més factible per a l’UJI, davant la falta d’informació per part de la Generalitat 
Valenciana, dibuixa un marc econòmic preocupant: 

1. Ajornament del pagament de les anualitats dels anys 2011 i 2012 del deute 
que la Generalitat Valenciana té amb l’UJI. Aquesta partida suposa 6.800.000 
€ tant al 2011 com al 2012. La novació del conveni de les cinc universitats 
publiques amb la Generalitat Valenciana suposava que aquest ajornament se 
satisfaria de la següent manera: les dues anualitats de 6.000.000 €, 
corresponents al deute de les inversions es pagarien al 2014 i al 2015. I les 
dues anualitats de 800.000 €, no afectades, es prorratejarien entre el anys 
2013 i 2022. És quasi segur que aquest compromís no serà complit per la 
Generalitat Valenciana. 

2. Cal considerar també que la Generalitat Valenciana, durant tot l’any 2012, ha 
està retardant les transferències de les mensualitats (5.800.000 € en el cas 
de l’UJI) de la subvenció ordinària a les universitats públiques valencianes 
(més concretament el retard ha estat de dues mensualitats). Aquesta realitat 
aporta una component d’incertesa que obliga a ser molt prudent en la 
despesa i en la gestió de la tresoreria i, a més a més, implica un cost financer 
addicional —no previst pressupostàriament— en operacions de confirming 
(50.000€ cada mensualitat) i d’obertura de línies de crèdit (entre un 0,5% i 
un 2% de comissió d’obertura, a més del tipus d’interès). 

5)  L’única notícia positiva ha estat la inclusió als pressupostos de la Generalitat 
Valenciana per al 2013 d’una partida de 3.000.000 € per a la construcció de la 

                                                        

3 Totes aquestes dades s’extrauen del pressupost aprovat per l’UJI per al 2012, i no de la seua 
liquidació. 
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primera fase d’edifici de la Facultat de Ciències de la Salut. Encara així hem de ser 
prudents a l’hora d’iniciar les obres perquè és necessari tenir la seguretat que es 
tindrà la liquidat necessària per cobrir primer les prioritats ineludibles de l’UJI, i a 
més tenir assegurat un segon tram de finançament per al 2014 que ens permeta 
licitar i assolir amb garanties la construcció d’aquesta primera fase de la facultat. 
Açò suposa que caldrà estudiar un nou calendari d’execució de la infraestructura. 

A banda d’aquests fets concrets, cal tindre en compte altres condicions de l’entorn que 
afecten el funcionament ordinari de la Universitat: 

 Com ja s’ha comentat, des de juny de 2010 l’UJI ve fent un gran esforç, amb 
un Pla de reequilibri financer, que hauria permès reduir en tres anys el 
romanent negatiu de la Universitat de -23.000.000€ que va aflorar el 2010. 
Aquest pla d’estalvi s’ha vist greument alterat per l’ajornament de les 
anualitats d’aquest deute històric que la Generalitat Valenciana té amb l’UJI, 
per la qual cosa haurà de ser revisat i redefinit. 

 Com també s’ha descrit, el PPF (2010-2017) de les universitats públiques 
valencianes que propugnava tres anys de carència amb una congelació del 
pressupost (2010-2011-2012), no s’aplicarà al 2013 com estava previst, ja 
que el PIB de la Comunitat Valenciana no creixerà per damunt d’un 1,5% 
l’any 2012. 

 La reposició de llocs de treball està condicionada per l’augment de les 
restriccions imposades per la legislació vigent d’àmbit autonòmic i estatal, 
la qual cosa comporta una pèrdua de l’autonomia universitària. Les 
dedicacions i condicions de treball del PDI i del PAS també s’han vist molt 
afectades pel RDL 14/ 2012 i pel RDL 20/2012. 

 Cal tindre en compte també altres imprevistos per contenciosos judicials en 
els quals està implicada l’UJI des de fa molts anys, i que al llarg de 2013 és 
probable que es resolguen, i que cal pressupostar per al cas més 
desfavorable: contenciós amb Ferrovial (al voltant de 5.000.000 € si sumem 
el principal i els interessos que, si escau, es podrien satisfarien en dues 
anualitats). 

És per això que en el moment actual, la presentació al Claustre de les línies de govern 
per al curs 2012/13, amb efectes econòmics durant 2013, ha de contemplar 
forçosament tres aspectes:  

1. Qualsevol acció que implique cost econòmic ha de ser sotmesa a una estricta 
revisió, tant si es contempla com una línia general o com una acció concreta. 
Aquesta revisió, per força, ha de ser a la baixa.  

2. Com a conseqüència de la situació econòmica i dels línies pressupostàries 
que s’han presentat, cal aprofundir en les accions d’estalvi i control de la 
despesa i elaborar un nou Pla Extraordinari de Mesures Econòmiques adaptat 
a la nova situació. 
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3. Finalment, la pèssima situació econòmica actual no ha de fer-nos perdre el 
nord del nostre paper en la societat, ja que som una universitat pública que 
mai ha de renunciar a la docència i investigació d’excel·lència, ni a la millora 
de les condicions de treball del PDI i del PAS, ni, per descomptat, a la millora 
de les condicions d’estudi de l’estudiantat, així com tampoc a la influència en 
l’entorn sociocultural de les nostres comarques, totes elles raons de ser de la 
nostra institució. 

Aquest escenari econòmic afecta el projecte institucional. Vaig ser elegit rector per la 
comunitat universitària amb un programa electoral ple d’il·lusió i d’accions de futur. 
Aquest programa es va concretar en el Pla Estratègic UJI 2014, on es detallen els 
objectius i els principals eixos d’actuació. Malauradament, aquest pla pot patir 
reajustos i endarreriments donat que la magnitud del retall en la subvenció ordinària 
condicionarà no sols l’any que ve, sinó uns quants anys més. Crec que ara és un bon 
moment, quan em trobe a meitat de la legislatura i quan l’UJI viu moments decisius, 
per fer un seguiment de l’evolució del Pla Estratègic UJI 2014 i fer una revisió d’aquest 
per als propers dos anys que queden fins a les pròximes eleccions a rector. 
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B)  SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC UJI 2014 

Al juliol del 2011 el Consell Social va ratificar el Pla Estratègic UJI 2014, després que el 
Consell de Govern l’aprovara per unanimitat. Aquest document ha concretat el 
programa electoral amb el qual em vaig presentar a les eleccions a rector, després 
d’un ampli debat intern. Al 2010 i al 2011 res ens feia preveure el deteriorament tan 
intens de la situació econòmica. Aquestes condicions de contorn afectaran 
negativament l’execució del Pla Estratègic UJI 2014 i per això hui es pot assegurar que 
no es podran assolir totes les fites. 

El Pla Estratègic UJI 2014 ha estat la base de negociació en el desplegament del 
sistema de direcció estratègica amb departaments, centres i instituts, així com en la 
productivitat del PAS. Aquesta metodologia de treball tan consolidada a la nostra 
institució ha permès alinear tota la institució en els objectius estratègics. 

El objectius generals establerts per al 2014 són: 

1. Consolidar l’oferta educativa de l’UJI amb un model educatiu propi. 
2. Incrementar els resultats d’investigació de qualitat. 
3. Augmentar la transferència a les empreses. 
4. Mantenir el paper actiu de l’UJI com a agent de dinamització social. 
5. Continuar sent un referent en gestió de la qualitat i TIC. 

Per a assolir aquests objectius es van establir 11 eixos estratègics que determinen les 
polítiques del meu mandat. 

E1: Estudis i Formació: al juliol del 2012 el Consell de Govern va aprovar la 
revisió del Model Educatiu, adaptant-lo a l’EEES. Amb açò es donava 
compliment a una part molt important de l’objectiu OE1 “Desenvolupar un 
model educatiu adaptat a l’EEES”. Una vegada consensuats els pilars del 
model, falta desplegar-lo en algunes de les seues parts (especialment en la 
part postuniversitària: alumni, formació al llarg de la vida, inserció laboral). 
L’aprovació del Pla de Multilingüisme i del document de Govern TI són fites 
importants per a l’assoliment de l’objectiu OE2 “Impulsar les TIC i el 
multilingüisme”.  Algunes dades poden ser il·lustratives d’aquest primer eix. 
El grau de cobertura de l’oferta dels graus ha passat del 88% (2.385 alumnes 
de nou ingrés) al curs 2009/10 al 97,8% (3.024) al curs 2012/13. Pel que fa a 
màsters ha passat del 73% (937) a 58,9% (989)4 en el mateix període. La 
satisfacció de l’alumnat amb l’UJI ha passat de 3,75 al 2009/10 a 3,95 al 
2011/12, però ha baixat significativament a 3,77 al 2012/13. Pel que fa al 
multilingüisme, quasi un 20% dels crèdits del curs 2011/12 es van impartir 
en valencià (estabilitzat) i un 7,99% en anglès (lleuger increment). 

                                                        

4 S’han revisat els límits de nou ingrés en molts màsters, adaptant-los al PPF (40 alumnes) 
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E2: Recerca i transferència: l’objectiu estratègic OE3 “Incrementar els resultats 
d’investigació de qualitat” s’ha vist ratificat amb l’increment del nombre de 
sexennis totals (639 al 2009/10 i 823 al 2011/12) que ha suposat que un 
54,85% del PDI a temps complet equivalent tinga un sexenni reconegut 
(50,96% al 2009/10). A més a més, l’UJI ocupa el lloc sisè al rànquing nacional 
CyD del 2011 per la qualitat dels resultats d’investigació mesurada per 
l’impacte de les publicacions en funció del nombre de cites rebudes (base de 
dades Scopus) , quan al 2010 estava al lloc tretzè. Açò ha estat possible 
gràcies a l’esforç dels nostres grups de recerca, que s’ha potenciat amb nous 
programes al Pla de promoció de la investigació, el qual ha mantingut la seua 
dotació econòmica. L’objectiu OE4 “Augmentar la transferència a les 
empreses” s’ha instrumentat amb el programa de foment de projectes de 
transferència tecnològica i StartUJI. La crisi econòmica dificulta la cooperació 
amb el teixit productiu. No obstant això, els recursos captats per l’article 83 
s’han estabilitzat al voltant d’uns 3.000.000 euros anuals, dada que ens 
col·loca en la cinquena posició del sistema universitari públic valencià 
(SUPV).  

E3: Internacionalització: l’objectiu OE5: “Fomentar la internacionalització de 
l’activitat docent i investigadora” intenta millorar un dels punts febles de l’UJI 
que caldrà potenciar en els propers anys tenint en compte que el món 
universitari és global. En relació a l’objectiu estratègic OE6 “Impulsar la 
mobilitat dels col·lectius de l’UJI”, el nombre de professorat ixent està al 
voltant dels 60 anuals, mentre que el nombre de PAS que participa en 
programes de mobilitat ha passat de 10 en 2010 a 19 en 2011. Respecte al 
nombre d’estudiants ixents han passat de 329 en 2009/10 a 410 en 2011/12. 

E4: Persones: l’objectiu d’aquest eix és OE7 “Millorar la satisfacció de la 
comunitat universitària”. La satisfacció de l’estudiantat amb la universitat ha 
anat creixent, passant de 3,75 al 2009/10 a 3,95 al 2011/12. Al 2012/13 ha 
baixat a 3,77, possiblement per l’increment de les taxes de matrícula, les 
retallades en la política de beques i la insatisfacció amb la política 
d’ensenyament del govern. La satisfacció laboral del PDI i PAS es manté al 
voltant de 4 (un màxim de 5) en les enquestes biennals de satisfacció laboral. 

E5: Sostenibilitat econòmica: el primer objectiu és OE8 “Optimitzar els recursos 
econòmics”. La situació de l’UJI és solvent. L’estalvi anual al 2009 va ser d’uns 
3 milions d’euros, al 2010 de 12,5 milions d’euros i al 2011 de quasi 8,5 
milions d’euros. Això ha permès reduir el romanent de tresoreria no afectat 
fins a -5,7 milions d’euros al 2011, des d’una situació de -23 milions al 2009. 
Malgrat el retard de dos mesos en el pagament de les mensualitats de la GV, 
l’UJI té una situació de tresoreria positiva que ha permès pagar les nòmines i 
tots els proveïdors. Tot açò ha estat possible gràcies a una política de control 
de la despesa i de mesures d’estalvi concretes (PEME 2012). L’objectiu OE9 
“Alinear l’UJI amb els criteris del PPF” s’ha instrumentat a través del sistema 
de direcció estratègica. Gràcies a aquest mecanisme s’han negociat unes 
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metes amb departaments, centres, instituts i serveis alineats amb els criteris 
del PPF. 

E6: Gestió universitària: l’objectiu OE10 “Millora de la gestió de centres, 
departaments i serveis” s’ha concretat en el desplegament de tot el sistema de 
gestió lligat a la implantació de l’EEES. En aquest sentit s’han estructurat i 
posat en marxa les comissions gestores de grau i s’està integrant la gestió dels 
màsters en els centres. Pel que fa a l’objectiu OE11 “Posada en funcionament i 
consolidació de la Facultat de Ciències de la Salut” s’ha assolit, una vegada 
acabat el primer curs i fetes les obres més urgents, d’acord amb els criteris de 
qualitat de l’UJI. 

E7: Innovació, processos i qualitat: l’objectiu OE12 “Innovar en els processos 
mitjançant les noves tecnologies”, s’ha avançat gràcies a la migració a Google i 
a la reorganització parcial del web corporatiu. En aquest sentit, la satisfacció 
de l’estudiantat de grau i de màster amb el web és de 3,60 i 3,76, 
respectivament. A més, els informes positius de l’AVAP en relació als web són 
del 77,78% en graus i del 42,59% en màsters. L’objectiu OE13 “Acreditar els 
títols oficials” s’ha treballat amb la implantació progressiva dels programes 
Docentia, Audit i de seguiment. En aquest sentit el 100% dels graus 
presentats (un total de 9 en dos anys) al programa de seguiment han tingut 
un informe de seguiment positiu, mentre que en màsters han estat un 23% 
(un total de 22 en dos anys). L’objectiu OE14 “Mantindre les certificacions de 
processos i serveis” s’ha assolit una vegada renovades dues certificacions ISO 
9001 (Biblioteca i Servei d’Esports), renovat el Segell d’Or EFQM 500+ i 
elaborades 3 cartes de serveis més (Grau en Traducció i Interpretació, Servei 
d’Informàtica i Servei de Comunicació i Publicacions). 

E8: Cultura i relacions institucionals: l’objectiu OE15 “Impulsar la dimensió 
sociocultural de l’UJI” s’ha assolit gràcies a la continuïtat dels diferents 
programes culturals i esportius. En aquest sentit el nombre d’assistents al 
Paranimf està al voltant de 13.000, mentre que els participants en els 
diferents productes culturals (teatre, música…) són al voltant de 1.500, 
omplint-se totes les places ofertades. L’índex de satisfacció general dels 
assistents és del 99,5%. L’objectiu OE16 “Potenciar les relacions 
institucionals” s’ha aconseguit en un alt percentatge, gràcies a la intensificació 
de les relacions amb els ajuntaments, amb el SUPV, Espaitec i el Congrés 
Castelló 2020. Cal destacar el paper que l’UJI té a la CRUE on jo mateix 
presidisc la comissió sectorial de biblioteques, el gerent està com a vocal en la 
comissió sectorial de TIC, i la vicerectora d’internacionalització és vocal en la 
sectorial d’internacional. El nombre de convenis nous anuals és d’uns 100. 

E9: Responsabilitat social: l’objectiu OE17 “Explicitar la política de 
responsabilitat social” es millorarà amb la recent creació d’un vicerectorat 
específic. L’objectiu OE18 “Fomentar la solidaritat i la cooperació al 
desenvolupament” s’ha aconseguit plenament gràcies a la continuïtat dels 
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programes de cooperació al desenvolupament. En aquest sentit el nombre de 
participants en activitats de cooperació i solidaritat ha passat de 1.956 en 
2010 a 2.645 en 2011, amb un índex de satisfacció de 4,5. 

E10: Infraestructures i campus: l’objectiu OE19 “Millora l’habitabilitat i 
sostenibilitat del campus” té un molt alt grau de consecució gràcies a les 
actuacions en millora de l’eficiència energètica i els esforços en la gestió dels 
espais. El grau de satisfacció de l’estudiantat amb el manteniment de les aules 
és de 3,63 en graus i de 3,87 en màsters, al curs 2012/13. Respecte als 
laboratoris, la satisfacció de l’estudiantat de grau és de 3,59 i de màster de 
2,73, al mateix curs. La satisfacció de la comunitat universitària amb les 
instal·lacions esportives és del 4,46 a l’any 2012. Finalment, la satisfacció del 
personal (PDI i PAS) amb les instal·lacions on treballen és de 4, al curs 
2011/12. L’objectiu OE20 “Cobrir les necessitats d’espais” és un repte donada 
l’alta matrícula dels darrers cursos (700 alumnes de nou ingrés de grau més 
en dos cursos). S’ha fet un esforç d’adaptació de les aules a les necessitats de 
l’EEES, a banda de la construcció de l’aulari d’ampliació de la FCHS i de noves 
aules a altres centres, així com la inauguració de l’Espaitec II. No obstant això, 
l’alta demanda d’estudis universitaris estan provocant problemes d’espai que 
caldrà resoldre en els propers anys. 

E11: Campus d’Excel·lència Internacional: l’objectiu OE21 “Integrar l’UJI en un 
projecte de campus d’excel·lència” està assolit quant a la consecució del 
segell. Aquest programa ha estat suspès pel nou equip ministerial, encara que 
podem utilitzar la qualificació. 

E12: Màrqueting i comunicació: l’objectiu OE22 “Dissenyar i executar un pla de 
màrqueting”, s’està desplegant. Al desembre de 2011 el Consell de Govern va 
aprovar el Pla de Màrqueting UJI 2014. S’han creat les comissions previstes i 
s’ha començat a treballar. L’UJI capta uns 5,5 milions d’euros anuals per 
l’article 83, formació continuada, Servei d’Esports, Campus Obert, patrocini i 
activitats culturals. El repte és potenciar aquesta línia de finançament. 
L’objectiu OE23 “Consolidar la reputació de l’UJI i atraure estudiantat amb 
bons expedients”, exigirà un esforç continuat al llarg del temps. Dues dades 
mostren la feina que queda per fer: la nota mitjana d’accés a l’UJI s’ha 
estancant en 8,11 (sobre 14), amb diferències significatives entre titulacions; 
només una quarta part dels guanyadors de les olimpíades s’han matriculat a 
l’UJI. 

Amb tot açò podem dir que els cinc objectius generals tenen diferent grau de 
consecució. Mentre la implantació del model educatiu propi i el foment de la recerca 
de qualitat van per bon camí, amb resultats força positius, la transferència i la 
formació continuada necessiten d’una acció més eficaç. La programació cultural de 
l’UJI, que s’ha convertit en un referent a tota la província, es consolida, però no serà 
possible mantindre-la en tota la seua extensió. Pel que fa a la qualitat i les TIC, dos 
elements diferenciadors de la nostra institució, es mantenen, encara que ajustant-se a 
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les possibilitats econòmiques. Amb tot açò podem dir que el Pla Estratègic UJI 2014 
està al 75% del assoliment dels objectius marcats, amb totes les accions ja 
desplegades i executant-se. 

 

C) LÍNIES DE GOVERN 2013 

Malgrat la situació econòmica descrita us he de dir que continue tenint il·lusió per 
aconseguir l’objectiu de millorar l’UJI i convertir-la en un referent nacional i 
internacional. Evidentment, aquesta missió és hui més difícil d’assolir que fa un any, 
però per a mi, i per a l’Equip de Govern, és un repte que va molt més enllà del nostre 
esforç personal, perquè necessitem la vostra ajuda, la vostra participació i el vostre 
suport. Hui més que mai és fonamental la unitat de tota la comunitat universitària i 
empentar tots junts aquest vaixell. La situació és crítica però us assegure que, si tenim 
el vostre suport, no defallirem en aquest compromís. 

Hui vull, amb aquest document, expressar quines accions anem a emprendre per a 
“guanyar la partida”. Començaré per establir els meus compromisos prioritaris, 
compartits per la resta de membres del Consell de Direcció, que es plasmaran en unes 
línies de govern per àmbits, i que finalitzarà amb unes mesures  d’estalvi i de control 
de la despesa, que estem elaborant i que formaran part d’un Pla extraordinari de 
mesures econòmiques per a l’any 2013, que acompanyarà els pressupostos de 
l’exercici 2013. 

El marc econòmic previst per al proper any obliga a fer un seriós exercici de control 
de les despeses, però aquesta restricció ha d’estar orientada per uns compromisos 
polítics i per unes prioritats estratègiques. Els compromisos que considere 
prioritaris per a la nostra universitat en aquesta situació són: 

1. Persones: la meua primera prioritat és mantenir tots els llocs de treball, 
tant en PDI com en PAS i assegurar el pagament de les nòmines i la resta del 
capítol 1 (incentius i productivitat). Així mateix, em compromet a mantenir 
l’esforç econòmic en beques i ajudes a l’estudiantat. 

2. Docència i recerca: el segon ordre de prioritats és mantindre l’esforç  
econòmic en l’àmbit docent  i en l’àmbit de la recerca. Pel que fa al primer: 
continuarem desplegant l’EEES, blindarem el model educatiu de l’UJI, 
seguirem amb la política de multilingüisme, i consolidarem els estudis de 
ciències de la salut i els dos nous graus implantats aquest curs: GAP i 
Videojocs; i pel que fa al segon àmbit, el de la recerca: continuarem 
convocant els programes del Pla de promoció de la investigació, impulsarem 
la recerca de qualitat, potenciarem la transferència, fomentarem la creació 
d’EBT que permeta el ple ús i funcionament d’ESPAITEC II, a més d’engegar 
les escoles de doctorat i els nous programes de doctorat. 
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Inversions: el tercer ordre de prioritats és continuar la reivindicació d’un compromís 
financer inequívoc de la Generalitat Valenciana, que complemente el reconegut en 
l’exercici de 2013, per a la construcció de l’edifici de la Facultat de Ciències de la Salut, 
fent en tot moment una gestió prudent de la tresoreria que no pose en perill les altres 
prioritats. Així mateix s’ha licitat la construcció de l’edifici d’Experimentació Animal 
que continuarà el pla previst i que caldrà posar a punt en condicions òptimes (edifici, 
equipament i protocols de funcionament). 

3. Cultura: finalment, intentaré mantindre la qualitat en l’oferta d’activitats 
esportives i culturals, la presència a les seus i l’extensió universitària a les 
comarques, però sempre en funció de les disponibilitats pressupostàries i 
anteposant criteris de qualitat als de quantitat. No vull amagar-vos que 
aquest serà un dels eixos que es ressentirà més en el pressupost del 2013, 
cosa que resulta necessari per a mantindre la resta de prioritats en uns 
nivells suficients. 

Aquests compromisos es reparteixen entre els diferents vicerectorats i àmbits 
d’actuació que conformen el meu Consell de Direcció. A continuació, us detallaré les 
línies de govern de cada àmbit per al 2013, després de fer una anàlisi de les línies de 
govern que es van exposar a aquest mateix Claustre a l’any 2012 i on es prioritzaven 
algunes de les accions proposades al meu programa electoral.  

C.1. Àmbit d’Investigació i Postgrau 

Al llarg del present any 2012, pel que fa al Parc Científic, Tecnològic i Empresarial 
hem impulsat les activitats del parc mitjançant la posada en marxa de l’edifici 
Espaitec II, que albergarà els laboratoris Living-labs, expositor de la tecnologia feta a 
l’UJI, i en el qual s’estan desplegant les empreses de base tecnològica en fase grow-
up. 

En relació a la política general dels instituts de recerca, s’ha mantingut el programa 
de suport als cinc instituts universitaris més actius, segons els criteris del PPF, i 
queda pendent l’elaboració, per a 2013, d’una normativa reguladora dels instituts 
universitaris d’investigació de la Universitat Jaume I. També s’ha mantingut 
l’aplicació del pla estratègic en l’àmbit de la recerca (tant el programa d’incentius a la 
recerca com el programa d’incentius a la transferència) i el programa 541A en 
l’àmbit de la recerca, per segon any consecutiu als departaments i als instituts.  

Pel que fa al Pla de promoció de la investigació de l’UJI, s’han mantingut totes les 
convocatòries dels sis programes, aprofundint en les encetades per primera vegada 
per aquest Consell de Direcció: aquelles que acosten l’activitat i la capacitat 
investigadora de l’UJI a les empreses, institucions i serveis de les nostres comarques, 
i la que dóna suport als grups d’investigació d’alt rendiment segons el PPF. Queduen 
per resoldre les accions: 

Acció 1.1: Convocatòria de projectes d’investigació científica i desenvolupament tecnològic. 

Acció 3.1: Convocatòria d’ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador. 

Acció 3.2: Convocatòria de personal investigador doctor per a suport dels grups d’



Línies de Govern 2013 

 17 

la Universitat Jaume I. 

Cal destacar que el Consell de Direcció està fent un gran esforç per intentar seguir 
finançant tot el pla propi de recerca, atès que les tres esmentades convocatòries 
tenen efectes econòmics en el pressupost de 2013. 

S’han seleccionat i s’han enviat a verificar els nous programes de doctorat definits 
d’acord amb el Reial decret 99/2011. La creació de l’Escola de Doctorat de l’UJI 
queda pendent per a 2013, perquè la Conselleria de Educació acaba de publicar el 
decret de regulació corresponent. 

S’han gestionat les activitats pròpies i conjuntes amb la resta d’universitats, centres, 
instituts i agregacions del nou Campus d’Excel·lència Internacional, 
CampusHabitat5U, per a les quals hem rebut finançament. 

Pel que fa al postgrau, s’ha aplicat el nou reglament marc de centres on es contempla 
l’augment de la participació dels centres en la gestió acadèmica dels títols de màster i 
s’ha desenvolupat un nou model de gestió acadèmica per als màsters universitaris 
similar al dels estudis de grau. 

A la vista del Pla Estratègic UJI 2014 i del grau de compliment de les línies de govern 
de l’any 2012, però amb la prudència que obliga el marc econòmic i legislatiu 
previsible per a l’any 2013 (falta de liquiditat, retalls en totes les subvencions 
publiques, reequilibri financer, limitacions en l’oferta pública d’ocupació, etc.) les 
línies prioritàries en l’àmbit de la investigació per a l’any 2013 són: 

1. Mantenir, en la mesura de les disponibilitats econòmiques, tots els 
programes i accions del Pla de promoció de la investigació:  

Programa 1: Programa de foment de projectes d’investigació 
Acció 1.1: Convocatòria de projectes d’investigació científica i desenvolupament 
tecnològic. 
Acció 1.2: Convocatòria d’accions d’incentius dels projectes i xarxes del Programa Marc 
de R+D de la Unió Europea. 

Programa 2: Programa de mobilitat del personal investigador. 
Acció 2.1: Convocatòria de beques per a realitzar estades temporals en altres centres 
d’investigació per al personal docent i investigador de la Universitat Jaume I. 

Programa 3: Programa de formació del personal investigador i del personal tècnic. 
Acció 3.1: Convocatòria d’ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador. 
Acció 3.2: Convocatòria de personal investigador doctor per a suport dels grups 
d’  
Acció 3.3: Convocatòria UJII3 de procediment selectiu per a identificar perfils docents i 
investigadors i àrees de coneixement amb l’objecte de la incorporació d’investigadors a la 
Universitat Jaume I. 
Acció 3.4: Convocatòria de procediment selectiu per a identificar perfils docents i 
investigadors i àrees de coneixement amb l’objecte de la incorporació de personal 
investigador doctor de suport dels grups d’investigació a la Universitat Jaume I 

Programa 4: Programa de suport a activitats de difusió científica. 
Acció 4.1: Convocatòria d’ajudes per a l’organització de congressos i jornades de caràcter 
cientificocultural de reconegut prestigi nacional i/o internacional, i d’activitats 
socioculturals. 

Programa 5: Programa de foment de projectes de transferència de resultats de la 
investigació. 

Acció 5.1: Convocatòria StartUJI de valorització de resultats d’investigació. 
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Acció 5.2: Convocatòria de projectes d’innovació UJIempresa. 
Programa 6: Programa de suport als grups d’investigació d’alt rendiment segons el PPF. 

Pel que fa a les accions pendents de resolució corresponents al Pla 2012, 
però amb efectes econòmics en el pressupost de l’any 2013, es farà un 
esforç per finançar les convocatòries de les accions 1.1, 3.1 i 3.2. 
Així mateix, també s’intentaran finançar les convocatòries corresponents al 
Pla per al 2013, especialment les que tenen efectes econòmics en el 
pressupost de 2013; és a dir, les accions 1.2, 2.1 i el programa 6. Les 
accions 1.1, 3.1 i 3.2 tindrien efectes econòmics en 2014 i la seua posada en 
marxa dependrà de la evolució de la situació econòmica i política al llarg de 
2013. Les accions 3.3 i 3.4 queden pendents de la pertinent autorització del 
ministeri i/o de la conselleria per a poder estabilitzar PDI en la plantilla de 
professorat. Si es manté l’actual situació de retallades desmesurades es 
podrien eliminar els programes 4 i 5. 
Es tracta, en la mesura de les nostres possibilitats econòmiques, 
d’aprofundir en les accions que afavorisquen la investigació: mitjançant el 
finançament de projectes de qualitat, la incorporació de nou personal 
investigador (especialment becaris i PICs) i, en general, la potenciació de 
les estructures d’investigació (grups de recerca). 

2.  Mantenir el pla d’ajudes de suport als cinc instituts universitaris de major 
activitat segons el PPF. 

3.  Elaborar una normativa reguladora dels instituts universitaris 
d’investigació de la Universitat Jaume I. 

4.  Aprofundir en la millora de la gestió de l’ESPAITEC, S.L., estudiar la 
possible participació d’altres socis capitalistes, i posar en marxa els 
Living‐labs, expositor de la tecnologia feta a l’UJI. 

5.  Crear l’Escola de Doctorat de l’UJI i posar-la en marxa. 

6.  Posar en marxa els nous programes de doctorat definits d’acord amb el 
Reial decret 99/2011, una vegada verificats i autoritzats. 

7.  Elaborar un model de recerca i transferència del coneixement de l’UJI. 

8.  Aprofundir en les relacions amb el CSIC mitjançant les unitats associades. 

9.  Gestionar el Campus d’Excel·lència Internacional, CampusHabitat5U i les 
activitats, pròpies i conjuntes amb la resta d’universitats, centres, instituts i 
agregacions, previstes en el projecte, sempre que puguem disposar dels 
fons econòmics ministerials corresponents. 

10. Mantenir el correcte funcionament amb les menors retallades 
pressupostàries possibles el Servei Central d’Instrumentació Científica 
(SCIC) i el nou Servei d’Experimentació Animal (SEA). 

11.  Pel que fa a la Biblioteca, mantenir la seua prestació de serveis pel que fa a 
la compra de llibres (per docència i investigació) i a les subscripcions a 
bases de dades, sense que les retallades econòmiques les afecten molt i, en 
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qualsevol cas, prioritzar el manteniment de les subscripcions de les 
llicències imprescindibles per a la recerca i les adquisicions bibliogràfiques 
que garanteixen un bon accés als fons bibliogràfics als estudiants. 

D’acord amb el programa electoral i el Pla Estratègic UJI 2014 també volíem encetar 
la posada en marxa d’un observatori d’estudiants excepcionals i d’un planter de 
joves investigadors. Per raons econòmiques, atesa la situació de crisi econòmica 
internacional, aquesta acció s’ha ajornat. 

Pel que fa a l’àmbit del postgrau, les línies prioritàries per a l’any 2013 són: 

12. No obrir cap nova convocatòria per a la presentació de nous propostes de 
màsters universitaris i analitzar l’oferta actual amb la finalitat de minvar el 
seu nombre mitjançant les unions i aliances del màsters actuals. 

13. Aconseguir la renovació de l’acreditació dels màsters universitaris que van 
començar mitjançant el procediment de verificació abreujada. 

14. Aconseguir la verificació i l’acreditació de les propostes noves de màsters 
que queden pendents. 

15. D’acord amb el nou marc econòmic, revisar el sistema de finançament dels 
màsters universitaris. 

16. Revisar la normativa que regula els estudis de postgrau propis (màsters i 
cursos d’especialització) i els cursos de formació específica i continua, amb 
l’objectiu de flexibilitzar-la. Aquests cursos poden suposar un important 
increment del recursos econòmics de l’UJI, especialment ara que també 
tenim estudis en l’àmbit de la salut. 

17.  Potenciar la semipresencialitat/virtualitat en els estudis de màster, en el 
postgrau propi i en els cursos de formació específica i continua. 

 
C.2. Àmbit d’Ordenació Acadèmica i Professorat 

Cal assenyalar com a fita important en aquest any 2012 l’aprovació d’un nou 
Document de Carrera Docent i Investigadora (DCDI) al mes de març, on es defineixen 
les polítiques de promoció, formació i incentivació del PDI de l’UJI, tot tenint en 
compte el Pla de multilingüisme. En aquest document s’estableixen les diferents vies 
d’accés al col·lectiu de PDI de l’UJI i s’especifiquen clarament els procediments de 
promoció pel que fa a requisits i terminis. 

Amb l’aprovació i aplicació d’aquest DCDI a la planificació del curs 2012/13, hem 
avançat també en la línia de govern proposada l’any passat relativa a l’estabilització 
de la plantilla de PDI de l’UJI, com a conseqüència de la disminució en el nombre de 
crèdits utilitzats per al càlcul de la dotació de professors a temps complet per àrea 
(s’ha disminuït de 24 a 22 crèdits). Aquesta línia també s’ha vist impulsada en les 
negociacions amb els departaments sobre les necessitats docents per al curs 2012/13, 
on no s’ha limitat el nombre de places a dotar de professorat a temps complet. 
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En aquest punt cal recordar que el treball ja iniciat l’any passat en la línia de revisió 
del Document d’Organització del Curs amb l’objecte final de programar l’inici del curs 
amb millor eficàcia i més antelació, s’ha vist repercutit negativament per factors 
externs. L’aprovació del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, on es definien les 
obligacions docents del PDI funcionari en funció de la seua categoria i nombre de 
sexennis reconeguts, això com de l’antiguitat d’aquests, va suposar un seriós 
entrebanc en l’organització del curs 2012/13, encara que gràcies al treball ja fet en 
aquesta línia, es van poder dur a terme la quasi totalitat de contractacions de 
professorat abans de l’estiu. 

També s’ha continuat treballant en la racionalització del calendari acadèmic, ja 
pràcticament comú per als estudis de grau i de primer i segon cicle, excepte pel que fa 
a una setmana d’avaluació al setembre per a aquests darrers estudis.  

Respecte a l’avaluació de la docència, s’ha aplicat el nou model basat en el programa 
Docentia a tot el professorat del curs 2010/11, posant en marxa, d’acord amb les 
recomanacions de l’AVAP, tots el processos establerts en el model, encara que la seua 
aplicació encara s’ha fet de manera experimental. S’han fet públics els resultats al 
professorat i s’ha tramès a l’AVAP el corresponent informe d’implantació. 

També s’ha aprovat una nova normativa de selecció d’ajudants i de professorat 
ajudant doctor i associat, al mateix temps que s’ha modificat la normativa d’accés del 
professorat funcionari i contractat per tal d’incloure en els barems generals com a 
mèrits els coneixements lingüístics. Pel que fa a noves normatives, s’està debatent 
actualment la normativa sobre professorat emèrit de l’UJI, l’aprovació de la qual està 
prevista per a abans de finalitzar l’any 2012. 

Pel que fa a les accions relatives a professorat en l’àmbit del nous estudis en la 
Facultat de Ciències de la Salut, s’ha continuat aquest any desenvolupant el disseny de 
la plantilla per a cobrir les necessitats docents del segon curs dels graus de Medicina i 
Infermeria. En aquest sentit, s’ha continuat treballant en la captació de professorat 
motor mitjançant bàsicament la concessió de comissions de servei. La docència de les 
pràctiques assistencials clíniques en aquests graus per al curs 2012/13 s’ha organitzat 
amb la participació de professionals del Servei Valencià de Salut com a col·laboradors 
docents de pràctiques assistencials. 

Al terreny de la igualtat, s’ha continuat implementant el Pla d’igualtat de l’UJI.   

Amb l’objecte de continuar algunes de les accions ja iniciades i d’altres que han de 
conduir-nos a una plantilla de PDI de qualitat, tant pel que fa a la tasca docent com 
investigadora, al mateix temps que sostenible, es proposen les següents acciones 
prioritàries per a l’any 2013, que necessàriament s’emmarquen en un context de 
fortes restriccions econòmiques. 

18. Aplicar el Document de Carrera Docent i Investigadora en tot allò que no 
impossibilite la legislació vigent. 
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19. Continuar avançant en l’estabilització de la plantilla de PDI apostant per les 
figures de professorat a temps complet i per les accions de formatives que 
facilite al PDI en formació tindre accés a l’esmentada estabilització. 

20. Aprovar una normativa sobre reduccions de la dedicació docent del PDI de 
l’UJI en el marc de les obligacions docents establertes en la nova legislació. 

21. Revisar els programes de reducció de dedicació docent del PDI per activitats 
d’investigació, innovació i transferència. 

22. Prosseguir en la implantació del model d’avaluació docent basat en el 
programa Docentia i iniciar els tràmits per a la seua certificació. 

23. Aprovar definitivament per al curs 2013/14 el calendari acadèmic únic. 

24. Continuar desplegant la política de captació de professorat motor en els 
nous graus de Medicina i Infermeria en la mesura que ho permeten les 
restriccions econòmiques. 

25. Impulsar les accions de coordinació entre la Facultat de Ciències de la Salut i 
els centres hospitalaris universitaris de les comarques de Castelló per tal de 
garantir una docència clínica de qualitat. 

26. Desplegar el control d’assistència/accessos a classe i de compliment de les 
tutories del PDI. 

27. Continuar desplegant el Pla d’Igualtat en tot allò que afecta el PDI, amb una 
oferta de formació en matèria de gènere i amb l’impuls de la presència 
equilibrada de dones i homes en tots els àmbits. 

C.3. Àmbit de Campus, Noves Tecnologies i PAS 

En matèria d’infraestructures, durant l’any 2012 han tingut especial rellevància les 
actuacions relacionades amb la Facultat de Ciències de la Salut (FCS): s’han redactat 
els projectes tècnics de la fase 0 (Servei d’Experimentació Animal) i de la primera fase, 
per als quals s’han tingut en compte criteris de sostenibilitat i eficiència energètica en 
el que seran totes les etapes del seu desenvolupament i de vida útil. La construcció de 
la fase zero començarà en aquest any 2012. Alhora, s’han fet nombroses actuacions 
que han millorat aspectes pràctics del campus. S’han emprès obres d’adequació a la 
primera planta de la FCHS per augmentar el nombre de despatxos i aules, s’ha posat 
en marxa a ple funcionament el segon edifici d’Espaitec, s’han reformat espais per 
acollir associacions, albergar (provisionalment) el nou professorat i grups de recerca 
de les titulacions de Medicina i Infermeria, condicionament de laboratoris, adequació 
per a l’optimització i millor ús d’espais existents, entre d’altres.  

Hem continuat treballant en millorar l’eficiència energètica, mitjançant actuacions 
com ara la incorporació de nova refrigeració en edificis, detectors de presència en 
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aules, adquisició d’una làmina tèrmica per a la piscina, obertura de biblioteca en 
horari restringit, regulació d’horaris de funcionament de condicionadors i enllumenat 
exterior, agrupació d’activitats en edificis en horaris restringits, i tancament del 
campus en determinades dates. Amb tot això, en els nou primers mesos de l’any 2012 
s’ha aconseguit un estalvi, amb relació a l’any anterior, d’un 12% d’energia. 

En 2013, pel que fa a la FCS, està prevista la finalització de les obres i posada en marxa 
de l’edifici del Servei d’Experimentació Animal: les obres han començat a finals 
d’octubre de 2012 i finalitzaran a finals d’abril de 2013, i el servei estarà disponible a 
l’inici del curs 2013/14. En la mesura que es dispose de finançament específic 
suficient, que no pose en perill la tresoreria, s’escometria també el començament de la 
construcció de la primera fase de la seu definitiva de la FCS.  

A causa de les limitacions pressupostàries, en lloc d’iniciar noves construccions es 
prioritzarà l’aprofundiment en l’aplicació de criteris d’eficiència en la gestió dels 
espais existents, així com les reformes menors en aquests orientades a donar-los un ús 
més adequat a les necessitats actuals i futures que es preveja que hi haurà. 

Igualment, es mantindran i estendran les mesures d’estalvi energètic dutes a terme 
fins ara, fonamentalment aquelles que no requerisquen fortes inversions, amb la 
finalitat de reduir encara més l’estalvi anual derivat d’aquestes (l’estalvi previst, 
sempre que no fluctuen de manera important els preus de l’energia, seria de més de 
200.000 € respecte a l’any actual). 

Les línies de govern per al 2013 a l’àmbit de les infraestructures són: 

28. En cas de disposar un compromís financer suficient de la Generalitat 
Valenciana, licitar i començar la construcció de la primera fase de la FCS, 
sense posar en perill la gestió de tresoreria. 

29. Concloure la construcció de l’edifici del Servei d’Experimentació Animal i 
posar-lo en funcionament. 

30. Reorganitzar espais d’administració per a millorar la qualitat de les 
condicions de treball. 

31. Aplicar el nou model de gestió centralitzada d’espais de l’UJI per a gestionar 
amb eficiència els recursos disponibles. 

32. Incrementar les mesures de control de despesa corrent per ús i 
manteniment d’infraestructures, amb especial atenció a la despesa 
energètica, i potenciar les campanyes de conscienciació en favor de l’estalvi 
del control de la despesa. 

Pel que fa a les polítiques relacionades amb les noves tecnologies, el principal objectiu 
per a l’any 2013 és potenciar i consolidar les línies iniciades en anys anteriors: 
projecte núvol, administració electrònica, virtualització d’escriptoris, cartera de 
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projectes, entre altres. A això s’afegirà un impuls de la presència de l’UJI a Internet: 
xarxes socials, pantalles al campus, portal de coneixement obert (Libertas), gravació 
de continguts assistits (enregistraments de vídeo), apps per a dispositius mòbils 
(eines de mobilitat), portal en format mòbil/tablet, franquícia de l’editora de 
continguts, i punts d’informació interactius. Les línies de govern per al 2013 a l’àmbit 
de les noves tecnologies són: 

33. Continuar afavorint el desplegament  d’escriptoris virtuals per a 
administració. 

34. Seguir amb la formació en eines de núvol per a suport i gestió de la docència. 

35. Impulsar el desplegament de l’administració electrònica de l’UJI. 

36. Desplegar les accions de millora sorgides de l’autoavaluació del model de 
govern de tecnologies de la informació (TI) i continuar amb la seua 
implantació. 

37. Incorporar a la cartera de projectes de TI noves necessitats detectades. 

38. Avançar en el projecte pilot de docència sense presencia física amb eines de 
webconference. 

39. Impulsar la presència a internet de l’UJI (UJIMEDIA). 

40. Desplegar el control d’accessos/assistència a classe dels estudiants en 
compliment del marc de l’EEES. 

41. Avaluar i analitzar la satisfacció de la comunitat UJI amb els serveis de TI. 

Respecte al PAS, la profunda modificació produïda al llarg de 2012 en el marc legal 
que determina les condicions laborals dels treballadors públics (PAS i PDI) implicarà 
la necessitat d’adequar les normatives internes de la Universitat referides a aquestes 
qüestions. Aquestes modificacions s’han començat a desenvolupar en aquest any 2012 
i es completaran al llarg del següent. 

Per tal d’adaptar-nos a les noves necessitats universitàries sorgides durant els últims 
anys (com l’EEES), de cobrir nous serveis i d’optimitzar alguns dels ja existents, es 
dissenyarà una reorganització de les funcions de part del personal d’administració i 
serveis. Això es plasmarà en el disseny d’un nou document de relació de llocs de 
treball que també procurarà incloure modificacions orientades a recollir 
adequadament les característiques dels llocs actualment ocupats. Donada la pràctica 
impossibilitat legal de convocar noves places o les dificultats legals i pressupostàries 
per millorar les existents, aquest document incorporarà una planificació per a la seua 
aplicació en el temps, prioritzant totes aquelles millores associades a la reorganització 
dels serveis. 
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Al terreny de la igualtat, s’ha continuat implementant el Pla d’igualtat de l’UJI.   

Les línies de govern per a 2013 a l’àmbit del PAS són: 

42. Adaptació dels llocs de treball a les noves necessitats i serveis universitàries. 

43. Definició de un nou document de relació de llocs de treball (RLT), amb una 
planificació per a la seua aplicació en el temps tenint en compte el marc 
legislatiu i pressupostari, amb especial atenció a les transformacions 
organitzatives orientades a una millora de l’eficiència i a la definició d’un 
horitzó a mitjà termini per a un escenari sense les actuals restriccions 
econòmiques. 

44. Execució de totes aquelles mesures previstes en la RLT que ens permeta el 
marc legislatiu i la disponibilitat pressupostària. 

45. Adequació de les normatives internes de la universitat al nou marc legal. 

46. Continuar desplegant el Pla d’Igualtat en tot allò que afecta al PAS,  amb 
una oferta de formació en matèria de gènere i amb l’impuls de la presència 
equilibrada de dones i homes en tots els àmbits. 

C.4. Àmbit de Fundacions i Responsabilitat social 

El grup UJI està conformat per unes fundacions que contribueixen a assolir les 
diferents missions de la universitat. En aquesta línia, al 2012 s’han optimitzat els 
recursos destinats a la Fundació General i a la Fundació Isonomia, redimensionant-les 
d’acord amb les funcions encomanades. En relació a la FUE s’ha adaptat la normativa 
de pràctiques externes al nou decret que les regula, i s’ha iniciat l’elaboració d’un nou 
conveni marc de col·laboració, d’acord amb la llei de contractació de les 
administracions públiques. 

Pel que fa a la responsabilitat social, l’equip de treball interdisciplinari creat al febrer 
de 2011, ha continuat treballant en l’elaboració d’un informe preliminar d’anàlisi de 
responsabilitat social corporativa de l’UJI. Aquesta iniciativa s’ha vist reforçada per 
l’informe d’avaluació de l’EFQM elaborat pels auditors que ens han renovat el segell 
d’or EFQM 500+ el qual suggereix aprofundir en la responsabilitat social, atesa la 
maduresa aconseguida per la institució.  

L’UJI vol avançar en l’excel·lència, entesa como l’oferiment d’un millor servei a la 
societat, i per això, es proposen les següents línies prioritàries per al 2013: 

47. Iniciar l’elaboració de la memòria de sostenibilitat i difondre la 
responsabilitat social en la cultura universitària.  

48. Elaborar un codi de conducta i crear una comissió de responsabilitat social 
que faça el seguiment per tal d’assegurar un comportament íntegre, ètic i 
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socialment responsable. 

49. Incloure criteris de responsabilitat social i comerç just en els procediments 
de selecció de proveïdors. 

50. Adaptar el conveni que regula les relacions entre l’UJI i la FUE-UJI a la 
normativa de contractes de l’administració pública. 

51. Promoure les relacions universitat-societat en general i, en concret, pel que 
fa a l’escola d’estiu de xiquets i xiquetes estendre la seua activitat també, a la 
joventut, com una manera d’acostar a aquest sector poblacional a l’UJI: al seu 
campus i als seus estudis. 

C.5. Àmbit d’Estudis i Espai Europeu d’Educació Superior 

En aquest àmbit l’element més destacat ha estat l’aprovació d’un nou model educatiu 
de l’UJI, adaptat a l’EEES. Aquest document recull els valors, les etapes on l´UJI 
desplegarà accions, i els plans i programes concrets que conformen el servei formatiu 
que donem a l’estudiantat.  

Dins del procés d’implantació de l’EEES, s’ha continuat treballant en la millora de la 
gestió dels estudis de grau a través de les corresponents comissions de titulació, la 
composició i funcions de les quals han quedat establertes en el Reglament Marc de 
Centres. Així mateix, s’han desplegat els protocols establerts per l’AVAP per al 
seguiment dels títols. 

Al curs 2012/13 s’ha implantat el primer curs del grau en Disseny i Desenvolupament 
de Videojocs i del grau en Gestió i Administració Pública, tots dos amb unes bones 
dades de matrícula. Per altra banda, s’estan completant els últims tràmits interns de la 
memòria de verificació del pla d’estudis del grau en Ciències de l’Activitat Física i de 
l’Esport abans de sotmetre-la a consideració de l’ANECA, tot i que la seua implantació 
estarà subjecta a l’evolució de la disponibilitat pressupostària. 

Les línies prioritàries en aquest àmbit per a l’any 2013 són: 

52. Desplegar el nou model educatiu de l’UJI en els estudis de grau de forma 
coordinada entre  els responsables acadèmics i els serveis implicats. 

53. Fer una anàlisi de l’estructura de gestió de les comissions gestores de grau i 
optimitzar l’ús dels recursos disponibles (humans i materials) amb la  
col·laboració directa dels centres. 

54. Desenvolupar els convenis subscrits amb les institucions educatives i 
sanitàries per a dur a terme la docència d’Infermeria, Medicina i Psicologia 
d’acord amb la normativa vigent i les directrius establertes en els respectius 
plans d’estudi. 
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55. Continuar gestionant els processos de verificació i modificació dels plans 
d’estudi. 

56. Fer un seguiment de la implantació del grau en Disseny i Desenvolupament 
de Videojocs i del grau en Gestió i Administració Pública. 

57. Gestionar la verificació del pla d’estudis del grau en Ciències de l’Activitat 
Física i de l’Esport, i analitzar, en el context actual, un calendari realista per a 
la seua implantació. 

58. Potenciar la semipresencialitat/virtualitat en els estudis de grau. 

C.6. Àmbit de Cultura i d’Extensió Universitària 

Al voltant del 80% del nostre programa de línies de govern de 2012 en aquests àmbit 
s’ha complert; queda no obstant per dur a terme la realització d’un centre d’estudis 
sobre patrimoni històric i artístic, local i provincial (que arreplegue i potencie la tasca 
investigadora del professorat d’eixes àrees de coneixement i de possibles cooperants 
externs) i que, ateses les circumstàncies econòmiques no ha segut possible concretar. 
Amb tot, ha continuat sense interrupció el programa investigador sobre la Memòria 
Històrica (oral i escrita) i les publicacions adients, les quals han arreplegat nombrosos 
fruits al voltant del seu estudi.  

La reconsideració del funcionament de les seus, amb l’anàlisi crítica dels seues 
accions, s’ha iniciat, començant amb visites singulars. Aquesta línia de treball s’ha de 
completar i de reorientar reflexionant al voltant d’un nou concepte de seu, tot d’acord 
amb els ajuntaments implicats. 

Les línies de govern per al 2013 a l’àmbit de la cultura i l’extensió universitària:  

59. Anàlisi i debat, tant per part de l’equip de direcció com de les entitats 
col·laboradores, del concepte de seu, dins del programa de Campus Obert, 
amb una revisió de les respectives aportacions econòmiques i de personal.  

60. Revisar els criteris d’oferta dels cursos d’estiu, així com el seu model de 
sostenibilitat econòmica. 

61. Després de la commemoració del XX aniversari del Programa d’Extensió 
Universitària (PEU) desplegat a la majoria de les comarques de Castelló, 
efectuar una anàlisi dels resultats obtinguts i adequar les actuals i possibles 
noves línies de treball a la situació econòmica de l’UJI i de les institucions i 
entitats provincials i locals col·laboradores. 

62. Fer una anàlisis i seguiment de les conseqüències de la pujada de taxes del 
Servei d’Esports per a 2012 a fi d’avaluar les seues possibles repercussions i 
estudiar una nova adaptació per al 2013 per tal d’assegurar-ne la seua 
sostenibilitat econòmica. 
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63. Posicionar el Servei d’Esports en el panorama nacional com un servei de 
referència en aspectes de promoció i foment de l’activitat física i esportiva a 
la universitat, i intensificar la col·laboració amb entitats esportives externes 
per tal d’optimitzar els recursos. 

64. Optimitzar la política expositiva de diversos camps creatius establint 
concerts o col·laboracions a aquest efecte amb les universitats públiques 
valencianes. El mateix respecte a la coedició de publicacions, així com al 
intercanvi de obres teatrals. 

 

C.7. Àmbit de Cooperació, Relacions Internacionals i Institucionals i 
Multilingüisme 

Pel que fa al cooperació i solidaritat, s’ha continuat desenvolupant les accions 
previstes, tot i que ens hem hagut d’adaptar a una nova situació en la qual les 
restriccions pressupostàries han tingut un gran impacte en aquest àmbit. Des de 
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat s’ha iniciat la recerca de 
recursos de finançament d’accions de cooperació internacional de la Unió Europea i 
altres organismes internacionals, tant per a projectes propis de l’oficina com dels 
membres de la comunitat universitària.  

Respecte a les relacions internacionals, durant aquest any s’ha revisat el sistema de 
gestió dels intercanvis, amb la creació i aprovació d’un nou document que regula la 
gestió dels intercanvis i el reconeixement dels estudis. Així mateix, s’ha ampliat 
l’oferta d’intercanvis en països amb els quals no teníem convenis com Malàisia, i s’ha 
organitzat un nou programa de Study Abroad. També s’han continuat potenciant 
programes d’intercanvi de PAS i PDI, promocionant, sobretot, el nou programa per 
promoure les estades breus de professorat estranger a la nostra universitat per fer 
docència en anglès. 

A l’àmbit institucional, s’ha potenciat la participació de l’UJI a la xarxa CUVRIC, la 
Comissió Permanent de la Xarxa Vives d’Universitats, la comissió interuniversitària de 
les universitats valencianes per al multilingüisme i política lingüística, la Comissió 
Executiva del Grup Compostel·la d’Universitats i la Comissió Executiva de la sectorial 
de la CRUE (CICUE). A banda, s’ha continuat desenvolupantaccions necessàries per a 
la gestió i signatura de convenis institucionals. 

En relació al multilingüisme, s’ha supervisat el treball realitzat pel SLT, tant pel que fa 
a formació dels membres de la comunitat universitària, com pel que fa als treballs de 
traducció i correcció de textos i de seguiment dels usos lingüístics de la Universitat. En 
el marc del Pla Pluriennal de Multilingüisme aprovat a juny de 2011 cal destacar 
l’elaboració de la Guia per a la Docència Multilingüe i el Manual d’Usos Lingüístics. 
També s’han supervisat  els plans de multilingüisme i internacionalització dels graus i 
dels departaments. En la mateixa línia, s’han desenvolupat els protocols i 
procediments per al reconeixement de l’acreditació lingüística de l’UJI mitjançant 
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ACLES. Finalment, s’ha adaptat l’oferta de cursos de llengües a la demanda dels 
membres de la comunitat universitària, amb l’oferta per primera vegada d’una 
plataforma en línia externa anomenada Rosetta Stone. 

Les línies de govern de 2013 a l’àmbit de la internacionalització, les relacions 
institucionals i el multilingüisme són: 

65. L’objectiu més important de l’any 2013 és l’elaboració d’un Pla 
d’Internacionalització, en el que s’inclouran conjuntament les accions de 
docència, investigació, promoció i administració globals que puguen dur a 
una major i millor internacionalització de l’UJI. 

66. Seguir desplegant els programes d’intercanvi de l’estudiantat de grau i 
promocionar la internacionalització dels programes de màster, adaptant-nos 
a la disponibilitat pressupostària en cada moment, intentant que les beques 
d’intercanvi es vegen el menys afectades possible.  

 Fer el seguiment de l’adaptació del sistema de gestió dels 
intercanvis i de la incorporació dels coordinadors de mobilitat a 
les comissions de grau. 

 Desenvolupar els convenis en les noves universitats en països amb 
els quals no teníem convenis i iniciar els intercanvis. 

 Seguir treballant en la mobilitat als màsters i en el reclutament 
d’estudiantat internacional, mitjançant la promoció directa o en 
fires. 

 Adaptar l’oferta de programes de l’UJI a les demandes de les 
universitats sòcies externes, com ara el desenvolupament de 
programes de Study Abroad. 

67. Promocionar la Universitat a través d’aquells que són beneficiaris d’ajudes 
de la universitat per a mobilitat internacional, mitjançant el nou programa 
d’Ambaixadors Internacionals. 

68. Continuar portant a terme les accions de cooperació i solidaritat, 
especialment en els programes de voluntariat, optimitzant-los i intentant 
rendibilitzar recursos col·laborant amb altres universitats o organitzacions.  

69. Coordinar i impulsar les sol·licituds d’ajudes i subvencions als organismes 
de la Unió Europea i altres organismes internacionals per a la cooperació 
internacional. 

70. Promocionar les relacions de la universitat amb altres institucions, 
especialment en relació al nou àmbit de Ciències de la Salut. 
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71. Posar en marxa les accions que s’estableixen al Pla Pluriennal de 
Multilingüisme i fer-ne el seguiment , especialment pel que fa als plans de 
multilingüisme i internacionalització de graus i departaments.  

72. Impulsar l’augment de la docència en valencià i en anglès. 

73. Adaptar l’oferta de cursos de llengües i proves d’acreditació a la demanda de 
la comunitat universitària, tenint el compte l’horitzó de l’acreditació 
obligatòria en dos o tres anys en el cas de l’estudiantat. 

74. Promocionar l’intercanvi d’estudiantat i professorat per a fins docents entre 
les universitats de llengua catalana mitjançant el nou programa de la Xarxa 
Vives d’Universitats, sempre en funció de les disponibilitats econòmiques. 

75. Fomentar les aliances amb altres universitats nacionals i internacionals per 
al disseny de títols conjunts o dobles títols de graus i màsters. 

C.8. Àmbit d’Estudiantat, Ocupació i Innovació Educativa 

L’any 2012, pel que fa a les relacions amb els centres de secundària, s’ha consolidat el 
projecte “Practica a l’UJI”, dirigit a l’estudiantat de batxillerat i cicles formatius de grau 
superior (GFGS), i en el qual han participat més de 1.400 estudiants, el doble que el 
curs passat. S’ha aprovat el programa de coordinació de l’ensenyament/aprenentatge 
secundària-universitat que té com a objecte  encetar un programa de treball conjunt 
entre el professorat de secundària i el PDI de l’UJI. 

S’ha creat el programa Sóc Olímpic, que coordina les diferents olimpíades que es fan 
entre l’estudiantat de secundària de les comarques de Castelló.  L’objectiu és detectar i 
premiar al bon estudiantat de secundària en diferents modalitats i motivar-lo perquè 
es matricule en l’UJI. 

Pel que fa a l’estudiantat de l’UJI, s’han incrementat les beques de menjador  i s’han 
creat unes noves ajudes per a matrícula de l’estudiantat de grau. Dins la línia de crear 
un observatori permanent de progrés de l’estudiantat s’han impulsat polítiques 
específiques de suport i d’incentivació. Per primera vegada s’han atorgat  els premis a 
l’excel·lència per a graus (se n’han lliurat 70) i s’ha continuat treballant amb els grups 
d’alt rendiment acadèmic (ARA). Finalment, cal dir que s’ha constituït la comissió 
mixta vicerectorats-Consell de l’Estudiantat per a tractar les qüestions d´interès 
estudiantil. 

Per que fa a la formació del PDI, s’ha posat en marxa el pla de formació del professorat 
per a la millora i innovació educativa adaptat a l’EEES i s’ha creat una borsa per a 
formadors de l’UJI. Respecte a la innovació educativa s’han creat els grups docents 
d’innovació educativa (GIE) i els seminaris permanents d’innovació educativa (SPIE). 
S’ha mantingut la convocatòria de projectes d’innovació educativa, modificant les 
modalitats d’accions, però amb un procés de selecció més competitiu. 
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Per altra banda, s’han dut a terme accions d’orientació per a l’ocupació i les referides a 
l’emprenedoria. S’han introduït millores i s’han optimitzat els sistemes de gestió i 
avaluació dels programes d’orientació a l’ocupació, estades en pràctiques i 
intermediació. S’ha creat el programà Ocuparty perquè les empreses puguen 
participar en les activitats acadèmiques (aquest any han participat 9 empreses i 50 
professors). En les accions referents a la promoció de l’esperit emprenedor, la Càtedra 
Increa ha continuat convocant les  beques Netec. Aquesta programa té com a objectiu 
la potenciació de la participació d’estudiants (amb un bon expedient) en activitats 
relacionades amb la identificació d’oportunitats de negoci basades en la 
comercialització de la tecnologia generada pels equips d ‘investigació de l’UJI i per 
avaluar la seu viabilitat empresarial. Finalment, s’ha continuat  amb el Club 
d’Emprenedors UJI, en col·laboració amb el Fòrum Jovellanos i la FUE. També cal 
destacar que s’ha consolidat  la  borsa de treball pròpia per a l’estudiantat UJI i s’ha 
integrat a l’e-ujier, millorant la pantalla de gestió. S’ha aprovat la normativa de 
pràctiques externes per a posar en marxa les pràctiques del graus que el pròxim curs 
comencen esta disciplina.  

S’ha aprovat la normativa d’associacions de l’UJI. A més, s’han impulsat accions per a 
l’estudiantat amb necessitats especials. 

Les línies de govern per al 2013 a l’àmbit de l’estudiantat, l’ocupació i la innovació 
educativa: 

76. Consolidar i optimitzar la línia de beques i ajudes a l’estudi sota criteris 
d’equitat i igualtat d’oportunitats, amb la finalitat que l’estudiantat puga 
continuar els seus estudis, ajudant aquells amb menys recursos i premiant 
els que aconsegueixen bons resultats acadèmics, així com millorar els 
procediments de gestió d’aquestes. 

77. Consolidar els premis a l’excel·lència de graus, així com els programes “Sóc 
Olímpic” i “Practica l´UJI”.  

78. Continuar desenvolupant el programa de coordinació de 
l’ensenyament/aprenentatge secundària-universitat.  

79. Col·laborar amb altres entitats i associacions en la promoció i la captació de 
l’estudiantat amb bon rendiment acadèmic oferint-los una formació 
complementària en àrees com la creativitat, la iniciativa i la innovació. 

80. Reforçar la interlocució amb l’estudiantat dels centres posant en valor la 
figura dels representants dels alumnes que participen activament en la 
universitat i els seus òrgans.  

81. Facilitar a l’estudiantat el coneixement de la Universitat, els seus òrgans de 
govern, procediments i normativa que els és d’aplicació, així com l’Estatut de 
l’estudiantat, promovent alhora una participació més activa. 
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82. Promoure entre l’estudiantat la divulgació del coneixement científic i la 
investigació que es produeix a l’UJI a través de diverses accions de 
divulgació (jornades astronomia, concursos d’investigació...). 

83. Continuar potenciant la formació en anglès de l’estudiantat a fi que 
adquiresquen un bon domini d’aquesta llengua, en coordinació amb el SLT. 

84. Posar en marxa un programa alumni (relació amb antics alumnes de l’UJI). 

85. Consolidar el programa Ocuparty  i realitzar el reconeixement a les  entitats 
col·laboradores en el programa de pràctiques externes que es realitza cada 
tres anys. 

86. Posar en marxa la normativa de pràctiques externes dels graus que el 
pròxim curs comencen esta disciplina.  

87. Mantenir les beques Leonardo i Erasmus. 

88. Mantenir la col·laboració en accions de formació en temes d’emprenedoria 
del professorat amb la Càtedra Increa i col·laborar amb els tallers per a 
secundària dins del premi emprenedor EADE-Consulting. 

89. Promoure un espai de reflexió i debat per a les associacions universitàries a 
fi de dotar-les d’una major visibilitat i presència als centres, promovent 
alhora accions entre l’estudiantat vinculat a les titulacions impartides a l’UJI, 
i coordinant les accions amb els centres.  

90. Augmentar la projecció social de les associacions entre la comunitat 
universitària així com la seua implicació en la difusió de la nostra 
Universitat. En aquesta línia al 2013 es celebrarà el primer congrés 
d’associacions de l’UJI. 

91. Promoure el treball col·laboratiu i en xarxa de les associacions. 

92. Consolidar la borsa de formadors de l’UJI constituïda aquest curs. 

93. Consolidar el programa de formació, GIES i SPIE i també els  projectes de 
millora. 

C.9. Àmbit de Planificació Estratègica, Qualitat i Comunicació 

Al 2012 hem continuat desplegant el programa de govern recollit al Pla Estratègic UJI 
2014, atenent les canviants circumstàncies econòmiques i d’entorn, tot i el seu 
empitjorament progressiu. En aquest sentit, seguint el mecanisme establert al sistema 
de direcció estratègica, s’ha realitzat la negociació de metes i accions amb els 
departaments, centres, instituts i serveis, amb un esforç d’alineament amb els 
objectius estratègics i amb els indicadors del PPF. 
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Pel que fa a l’apartat de qualitat, hem continuat consolidant el sistema de garantia de 
qualitat interna (SGQ) dels títols oficials de l’UJI. Aquesta implantació es fa a través de 
l’AUDIT i del DOCENTIA, en col·laboració amb els centres, departaments i serveis. En 
aquest sentit, s’ha fet una segona avaluació de seguiment de 7 graus i 18 màsters 
oficials per part de l’AVAP. Al juliol de 2012 es va renovar per segona vegada el Segell 
d’Or EFQM 500+. En aquest apartat també s’ha renovat l’acreditació pels sistemes ISO 
9001 de Biblioteca i del Servei d’Esports per part d’AENOR. Igualment està a punt 
d’acabar la realització de cartes de serveis del Servei d’Informàtica i del Servei de 
Comunicació i Publicacions, així com un projecte pilot de carta de serveis d’una 
titulació (grau en Traducció i Interpretació).  

Al llarg del 2012 s’ha anat desplegant el Pla de Màrqueting UJI 2014. S’ha creat el 
Comitè de Màrqueting de l’UJI, amb tots els serveis directament implicats en l’execució 
del pla, i el Comitè de Promoció de l’UJI, amb els serveis que fan accions promocionals. 
L’objectiu és captar més recursos privats per tal d’acomplir la missió de la universitat.  

A l’apartat de comunicació s’han redissenyat els web dels títols de grau i de màster 
tenint en compte els aspectes clau de seguiment i acreditació dels títols. També s’ha 
creat un nou perfil per a empreses i institucions on es centralitza tota la informació 
que pot interessar a aquests agents externs. No obstant això, encara queda molta feina 
per fer per tal d’ordenar tota la informació del web corporatiu. També s’ha de 
destacar la campanya de promoció de l’UJI “Destí UJI” que enguany ha permès cobrir 
el 98% de l’oferta dels graus i captar un 5% més d’estudiantat per als màsters. Cal 
destacar que també s’està dissenyant un pla de Reputació Corporativa per tal de 
millorar la imatge que la societat té de la nostra universitat, comparada amb les de 
l’entorn. 

Les línies prioritàries en l’àmbit de la planificació estratègica, la qualitat i la 
comunicació per a l’any 2013 són: 

94. Fer un seguiment i una revisió del Pla Estratègic UJI 2014 adaptant-lo a les 
negatives circumstàncies econòmiques previstes per als dos pròxims anys. 

95. Desplegar el Pla de Màrqueting UJI 2014, amb l’objectiu de cobrir la oferta 
de títols oficials de l’UJI, de captar talent, d’incrementar el finançament 
privat (transferència i patrocini), d’internacionalitzar l’UJI i d’augmentar la 
presència en Internet, entre d’altres. 

96. Desenvolupar la segona fase de reorganització del web de l’UJI, desplegant 
una nova editora de continguts: web de centres, ordenació de la informació 
institucional, versió en anglès dels apartats d’estudis i d’informació 
institucional, tot açò d’acord amb el Pla Pluriennal de Multilingüisme. 

97. Continuar potenciant el programa “Destí UJI” per cobrir l’oferta de graus i 
màsters. 

98. Dissenyar i desenvolupar un Pla de Reputació Corporativa de l’UJI per 
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millorar la imatge percebuda dels públics externs i de la comunitat 
universitària. 

99. Revisar el MÀGIC adaptant-lo a les necessitats actuals marcades per la 
presència en línia i per un control més estricte de l’ús de la marca UJI. 

100. Continuar desplegant el procés de consolidació del sistema de garantia de 
qualitat dels títols oficials, a través de la plena implantació del programa 
AUDIT.  

101. Intentar minimitzar la càrrega de treball administratiu que els sistemes de 
garantia de la qualitat generen a la comunitat universitària, especialment al 
professorat, automatitzant al màxim els processos.  

102. Seguir amb el procés de seguiment dels títols i planificar el procés de 
renovació de l’acreditació, en coordinació amb l’AVAP. 

103. Fer un seguiment del desplegament del Model Educatiu de l’UJI, en 
col·laboració amb els centres, els departaments i els serveis.  

104. Potenciar la comunicació interna entre els òrgans de decisió i la comunitat 
universitària, tan necessària en estos moments de crisi. 

105. Dinamitzar la comunitat universitària fomentant la participació activa de 
tots el col·lectius (PDI, PAS i estudiantat). 

106. Iniciar una reflexió al voltant del futur de l’UJI, tant entre els col·lectius 
interns com externs. 
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D) CONCLUSIONS 

Un he presentat ací les línies de govern per a l’any 2013, per a la qual cosa us he 
volgut mostrar també, perquè ho considerava imprescindible, l’estat d’execució i els 
resultats del Pla Estratègic UJI 2014, que recull, com sabeu, el programa d’accions i 
objectius realistes amb el qual m’havia compromès en aquesta legislatura. També us 
he mostrat una descripció del context econòmic i financer en què ens trobarem en el 
proper exercici. Sens dubte, la greu retallada de la subvenció ordinària és el fet més 
rellevant que condicionarà l’any que ve i els següents, i per això les accions per 
controlar la despesa i fomentar l’estalvi que es concretaran en un Pla extraordinari de 
mesures econòmiques (PEME 2013) que, com us he anunciat, adjuntarem al 
pressupost de 2013, són un element clau en la meua acció de govern i en el futur de 
l’UJI. 

Vull destacar que les 106 accions de les Línies de Govern 2013, juntament amb el 
PEME 2013, asseguraran la supervivència de la nostra benvolguda UJI, permetran 
garantir el pagament de les nòmines i el manteniment dels llocs de treball, així com el 
finançament de les beques i ajudes a l’estudiantat. També vull tindre molta cura del 
nostre model educatiu, perquè els nostres valors i principis han de continuar presents 
al servei formatiu que oferim, així com en tota la nostra activitat (recerca, gestió, 
transferència...). El model educatiu és el nostre signe d’identitat i açò és l’últim que 
hem de perdre. El mateix he de dir pel que fa al Pla de promoció de la investigació, on 
volem mantindre el finançament de tots els programes, perquè ara més que mai cal 
apostar pel coneixement, i de la recerca depèn la generació del nou coneixement i per 
tant el progrés de la nova societat que volem construir per al futur. Aquestes són les 
meues preocupacions principals, les meues i les dels membres del Consell de Direcció, 
i en conseqüència, les que ens ocuparan en cor i ànima el proper any 2013. 

La situació econòmica afecta clarament alguns compromisos del meu programa 
electoral i, per tant, a alguns objectius i eixos del Pla Estratègic UJI 2014. Per això és 
molt important per a mi el suport de la comunitat universitària, el vostre suport. Jo em 
vaig presentar a rector amb uns objectius i uns compromisos, per als quals vaig 
aconseguir la vostra confiança. L’escenari, el nou panorama, ha canviat i he de fer 
coses, per imperatiu legal, que no voldria fer i d’altres que no havia contemplat al meu 
programa electoral, com és gestionar una retallada de 8,6 milions d’euros al 
pressupost de la nostra universitat. Tot i això, com a universitari, tinc l’esperança que 
l’avidesa de nou coneixement i l’esperit innovador i investigador que sempre ens 
acompanya –i que constitueix l’essència de la universitat– ens permetrà superar tots 
aquests entrebancs. Per aquest motiu, encara tinc la il·lusió i les forces per complir 
aquesta nova etapa on la nostra institució es juga el seu futur, però necessite el suport 
de tots vosaltres per tirar endavant aquesta empresa. Si el Claustre aprova aquestes 
línies de govern em sentiré legitimat per continuar endavant. 

Ara més que mai, tots junts fem UJI.  Moltes gràcies. 

Castelló de la Plana, 5 de novembre de 2012 

EL RECTOR 


