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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 

CONSELL DE DEPARTAMENT D'ENGINYERIA DE SISTEMES INDUSTRIALS 

I DISSENY (ESID) 

 

 

Nº de la sessió: 129 

Data: 11 d’abril de 2018 

Hora: 11:00 h 

Lloc: Seminari TC-2406-DS 
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PDI     

Abellán Nebot, José Vte.   X  Heredia Álvaro, José Antonio   X 

Alfonso Gil, José Carlos   X  Izquierdo Escrig, Raúl  X  

Aparicio Marín, Néstor X    Máñez Pitarch, Mª Jesús X   

Arce Martínez, José Miguel  X   Martínez Moya, Joaquín Ángel   X 

Ariño Latorre, Carlos X    Monjo Mur, Lluís X   

Balaguer Herrero, Pedro   X  Navarro Lizandra, José Luis X   

Belenguer Balaguer, Enrique X    Peñarrocha Alós, Ignacio X   

Beltrán San Segundo, Héctor  X   Pérez Soler, Emilio X   

Bruscas Bellido, Gracia Mª  X   Romero Pérez, Julio Ariel   X 

Cabedo Mas, Luis X    Romero Subirón, Fernando X   

Cabeza González, Manuel X    Rosado Castellano, Pedro X   

Cervera González, Iván X    Sáez Riquelme, Beatriz   X 

Díaz García, Diego X    Sanchis Llopis, Roberto X   

Fabra Galofre, Mª Lidón  X   Serrano Mira, Julio X   

Felip Miralles, Francisco X    Soler Estrela, Alba X   

Galán Serrano, Julia X    Suay Antón, Julio  X  

Gámez Pérez, José X    Vidal Albalate, Ricardo X   

García Cañadas, Jorge X    PAS    

García García, Carlos X    Oliver Valls, Raquel X   

Garfella Rubio, José Teodoro X    Ortega Herreros, José X   

Gras Llopis, Matías   X      

Gual Ortí, Jaume  X   ESTUDIANTS  

Habib Ameen, Kudama  X       
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Desenvolupament de la sessió: 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 

S'aprova per assentiment l’acta de la sessió 128. 

 

2. Assumptes d'informe 

2.1. Informe del Director. 

El Director comenta que en la negociació de l’oferta acadèmica hi va haver alguns problemes. Es 

varen rebre queixes del resultat de la negociació del POD, donat que en algunes assignatures hi havia 

grups de laboratori amb menys de 20 persones i altres on hi havien quasi 40. El Director va deixar 

constància de la seua queixa i es va abstindré en la votació en Junta de Centre. L’Escola tenia les 

dades a finals de gener però no les va passar fins molt després, amb la conseqüència de que les 

comissions de titulació a penes varen tindre temps de debatre i treballar amb aquesta informació. La 

idea es que l’any que ve el procés es faci amb més temps, i que les direccions de titulació puguin 

convocar les comissions i treballar amb més temps. 

Referent al tema del pirateig de conters del professorat, el Director comenta que la UJI està prenent 

mesures i ja s’han identificat a alguns alumnes sospitosos, per les còpies als exàmens, tot i que no 

hi ha proves definitives de qui ha sigut el que ha accedit als comptes. Comenta el cas semblant a la 

UPV, on sí s’ha identificat als culpables. Entre les mesures que la UJI està estudiant implementar 

estan les següents: 

 Es mostraran a l’usuari els 10 últims accessos que s’han fet amb el conter, en lloc 

de només l’últim. 

 Es verificaran diàriament els accessos als conters del PDI que s’han fet des de la 

xarxa anònima TOR (The Onion Router), i s’enviarà un avis el professorat. 

 S’està estudiant incloure un doble factor de seguretat (enviament de SMS, per 

exemple) per autoritzar operacions de més importància, com ara signar actes. 

 Es vol limitar l’accés amb les targetes blanques, de forma que només permetin obrir 

l’aula de destí de l’alumne, i es prendrà nota de la persona que la demani amb 

autenticació. 

 La UJI seleccionarà aleatòriament un 2% de les actes per a que el professorat 

verifiqui que no han estat manipulades. 

 Per altra banda, des de l’Escola, hi ha voluntat de proposar un enduriment de les 

sancions per la còpia o l’intent de copiar com a mesura dissuasiva, perquè la 

normativa actual només contempla suspendre la prova i la convocatòria. 

El Director recorda que pròximament seran les eleccions a la direcció de l’Escola. Com sembla que 

es possible que es presenten diversos candidats creu que pot ser un bon moment per a que es generen 

debats. Comenta que quan rebi informació sobre les candidatures i els programes la compartirà per 

a ajudar al departament a posicionar-se. 

Per últim, comenta que estem en període per comunicar als centres les necessitats de conciliació del 

professorat. Demana que quan algun professor o professora conegui el seu POD o tingui clares les 

assignatures que ha d’impartir, que comuniqui al Director de departament si té necessitats especials 

i ell ho transmetrà a les direccions de Grau. 

2.2. Informe dels representants del Departament en les diferents comissions. 

No hi ha intervencions. 
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3. Assumptes per aprovar: 

3.1. Aprovació, si escau, sol·licituds de promoció de PDI corresponents a la 1ª convocatòria 2018. 

Es proposa per a la seva aprovació la sol·licitud de promoció a la figura de Titular d’Universitat 

presentada per Diego Díaz. Donat que passarà a la llista d’espera de moment no es proposa cap perfil 

ni comissió de contractació. 

S’aprova per assentiment. 

3.2. Aprovació, si escau, perfils i comissions de contractació places funcionaris. 

Es proposen per a la seva aprovació els següents perfils i comissions de contractació de places de 

funcionaris: 

Perfil 1: 

Figura: Professor Titular d’Universitat 

Perfil Docent: Materials I (DI1010) i Materials II (DI1015), per al Grau en Disseny Industrial i 

Desenvolupament de Productes 

Perfil Investigador:  

 Codi UNESCO 3312.10; Plàstics 

 Codi UNESCO 2304.16; Anàlisi de polímers 

 Codi UNESCO 3309.99; Envasat alimentari polimèric 

Comissió de contractació: 

 Nom Universitat Departament 

President Julio Suay Antón Universitat Jaume I ESID 

Suplent President Rafael Balart 
Universitat Politècnica 

de València 

Enginyeria Mecànica 

i de Materials 

Vocal Dept. 
Enrique Giménez 

Torres 

Universitat Politècnica 

de València 

Enginyeria Mecànica 

i de Materials 

Suplent Vocal Dept. José Gàmez Pérez Universitat Jaume I ESID 

Vocal Rectorat Teresa Guraya Díez 
Universitat del País 

Basc 

Enginyeria Minera i 

Metal·lúrgica, 

Ciència dels Materials 

Suplent Vocal 

Rectorat 
Mercé Segarra Rubí 

Universitat de 

Barcelona 

Ciència dels Materials 

i Química Física 

Suplent Vocal 

Rectorat 2 

Javier Orozco 

Mesana 

Universitat Politècnica 

de València 
Enginyeria Mecànica 

i de Materials 

Suplent Vocal 

Rectorat 3 

Alfonso Cristóbal 

Cárcel González 

Universitat Politècnica 

de València 
Enginyeria Mecànica 

i de Materials 

Suplent Vocal 

Rectorat 4 

Josep María 

Chimenos Ribera 

Universitat de 

Barcelona 

Ciència dels Materials 

i Química Física 
 

S’aprova per assentiment. 
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Perfil 2: 

Figura: Catedràtic d’Universitat 

Perfil Docent: Expressió Artística I, per al Grau en Disseny Industrial i Desenvolupament de 

Productes 

Perfil Investigador:  

 Codi UNESCO 620308, Fotografia 

 Codi UNESCO 620399, Interconnexions entre Art y Disseny 

 Codi UNESCO 620399, Investigació y pràctica artística 

Comissió de contractació: 

 Nom Universitat Departament 

President 
Gabriel Songel 

González 

Universitat Politècnica 

de València 
Dibuix 

Suplent President 
José Manuel Guillén 

Ramón 

Universitat Politècnica 

de València 
Dibuix 

Vocal Dept. 
Isabel Domènech 

Ibáñez 

Universitat Politècnica 

de València 
Escultura 

Suplent Vocal Dept. 
Yolanda Herranz 

Pascual 

Facultat de BBAA de 

Pontevedra 
Escultura 

Vocal Rectorat 
Miguel Molina 

Alarcón 

Universitat Politècnica 

de València 
Escultura 

Suplent Vocal 

Rectorat 

Emilio José 

Martínez Arroyo 

Universitat Politècnica 

de València 
Escultura 

Suplent Vocal 

Rectorat 2 

Sebastián García 

Garrido 
Universitat de Màlaga Dibuix 

Suplent Vocal 

Rectorat 3 
José Fuentes Esteve 

Universitat de 

Salamanca 
Dibuix 

Suplent Vocal 

Rectorat 4 
Jesús Pastor Bravo Universitat de Vigo Dibuix 

 

S’aprova per assentiment. 

 

Perfil 3: 

Figura: Catedràtic d’Universitat 

Perfil Docent: Àrea d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica 

Perfil Investigador:  

 Codi UNESCO 331102, Enginyeria de Control 

 Codi UNESCO 331199, Tecnologia de la Instrumentació. Altres (Ajust de 

controladors PID). 

 Codi UNESCO 331199, Tecnologia de la Instrumentació. Altres (Control de sistemes amb 

mesuraments irregulars). 
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Comissió de contractació: 

 Nom Universitat Departament 

President Pedro Albertos Pérez 
Universitat Politècnica 

de València 

Enginyeria de 

Sistemes i 

Automàtica 

Suplent President 
Miguel Martínez 

Iranzo 

Universitat Politècnica 

de València 

Enginyeria de 

Sistemes i 

Automàtica 

Vocal Dept. 
Sebastián Dormido 

Bencomo 
UNED 

Departament 

d’Informàtica y 

Automàtica 

Suplent Vocal Dept. Jesús Picó Marco 
Universitat Politècnica 

de València 

Enginyeria de 

Sistemes i 

Automàtica 

Vocal Rectorat 
Antonio Sala 

Piqueras 

Universitat Politècnica 

de València 

Enginyeria de 

Sistemes i 

Automàtica 

Suplent Vocal 

Rectorat 

Margarita Marcos 

Muñoz 

Universitat del País 

Basc 

Enginyeria de 

Sistemes i 

Automàtica 

Suplent Vocal 

Rectorat 2 
Julián Salt Llobregat 

Universitat Politècnica 

de València 

Enginyeria de 

Sistemes i 

Automàtica 

Suplent Vocal 

Rectorat 3 

Xavier Blasco 

Ferragud 

Universitat Politècnica 

de València 

Enginyeria de 

Sistemes i 

Automàtica 

Suplent Vocal 

Rectorat 4 

Matilde Santos 

Peñas 

Universitat 

Complutense de Madrid 

Departament 

d’Arquitectura de 

Computadors y 

Automàtica 
 

S’aprova per assentiment. 

 

3.3. Aprovació, si escau, proposta necessitats docents per a la negociació amb el vicerectorat. 

El Director comenta que la negociació amb el Vicerector està programada per al 27 d’abril i el 

Departament ha d’aprovar ara les propostes que hem de portar. 

 Àrea d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica: Per al curs que ve hi pot haver una 

possible reducció de 8 crèdits i una altra de 21 crèdits, si a Pedro Balaguer li 

concedeixen els 2 semestres sabàtics sol·licitats. En el cas més desfavorable, es 

necessitarien 15 crèdits nous, per la qual cosa es trauria una plaça nova d’ASO de 9 

crèdits i es pujaria la resta de crèdits als ASOs. Si les necessitats son inferiors 

simplement es pujaria el contracte als ASOs per a cobrir-les. 

 Àrea de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica: Hi hauria que reduir uns 

5 crèdits, però s’intentaria negociar mantenir el contracte de l’ASO com està, a 12 

crèdits. En cas que no ho admeti el vicerector, es baixaria al associat de 12 a 9 crèdits. 
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 Àrea de Dibuix: Hi hauria que descontractar quasi 3 crèdits, però s’intentaria 

negociar no reduir 3 crèdits a un ASO. 

 Àrea d’Enginyeria dels Processos de Fabricació: L’any passat es va traure un ASO 

per procediment d’urgència, i es proposa tornar a traure la plaça per al curs que ve. 

Es proposa cobrir la diferència de crèdits amb modificació de contracte (a l’alça o a 

la baixa) a la resta d’ASOs. 

 Àrea d’Enginyeria Elèctrica: Hi ha que descontractar 4 crèdits, i es proposa reduir 3 

crèdits a un ASO. 

 Àrea d’Expressió Gràfica Arquitectònica: S’han de descontractar uns 36 crèdits i 

l’àrea te 4 ASOs. Es barallaven dues opcions: descontractar 3 ASOs y deixar 1 ASO 

a 12 crèdits,  o descontractar a 2 ASOs i baixar el contracte dels altres 2 a 9 crèdits, 

negociant amb el vicerector no arribar al 96%. Des de l’àrea es vol intentar defensar 

la segona opció. Es proposa tractar de defensar en la negociació esta segona opció 

de mantindré 2 associats a 9 crèdits. 

Les propostes s'aproven per assentiment. 

El Director respon afirmativament a la pregunta de Fernando Romero de si les places a temps 

complet noves a la UJI han de ser d’Ajudant Doctor. El Director comenta que hi ha capacitat de 

traure noves places a temps complet en varies àrees, però enguany no es proposa traure’n cap. 

3.4. Aprovació, si escau, canvi responsable d’àrea. 

Es proposa per a la seva aprovació el canvi de responsable del Àrea d’Enginyeria de Sistemes i 

Automàtica. Després de parlar-ho en l’Àrea, es proposa a Ignacio Peñarrocha per substituir a Julio 

Romero en els pròxims 2 anys, i s’acorda que després Carlos Ariño -qui també estava interessat-

substitueixi a Ignacio Peñarrocha. 

S'aprova per assentiment. 

3.5. Aprovació, si escau, canvi representants del departament en diferents comissions. 

Es proposa per a la seva aprovació el canvi de representant dels contractats a la Permanent del 

departament. Es proposa a Mª Jesús Máñez, qui ha dit estar interessada, per substituir a Héctor 

Beltran. 

Es proposa per a la seva aprovació el canvi de representant en la Comissió Intergrau. Es proposa a 

Emilio Pérez, qui ha dit estar interessat, per substituir a Fernando Romero. Fernando Romero 

comenta que està desanimat a continuar a la Comissió perquè està en desacord amb el seu 

funcionament i dinàmica. Comenta que allí no es parla suficientment dels problemes i creu que en 

molts casos deuria d’haver més debat abans de prendre decisions. 

Es proposa per a la seva aprovació el canvi de representant en al Comissió de Grau de Tecnologies 

Industrials. Es proposa a Lluis Monjo per substituir a Emilio Pérez. 

Els tres canvis s'aproven per assentiment. 

 

4. Assumptes de tràmit 

Es proposa renovar la inscripció del Departament a l'associació PLCopen (50 € anuals).  

S'aprova per assentiment. 

 

5. Torn obert de paraules 

Fernando Romero intervé per demanar una major conscienciació sobre les problemàtiques a resoldre 

i les polítiques que poden haver a l’Escola, i suggereix que, més enllà de que hi haja eleccions ara, 
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seria desitjable portar una agenda a nivell de departament amb aquests temes, amb possibilitat de fer 

reunions periòdiques que ens ajuden a posicionar-nos. 

 

Sense res més a tractar s’alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

El Secretari Vistiplau  

 El Director  

 

 

 

Signat: Francisco Felip Miralles Signat: Roberto Sanchis Llopis 

 Castelló de la Plana, 11 d’abril de 2018 


