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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: 131 

Data: 1 de juny de 2018 

Hora: 12:00 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 130. 

 

2. Assumptes d'informe 

2.1. Informe del Director. 

El Director comenta que va tindre una reunió amb el Gerent sobre la nova llei de contractació 

pública, en la que per a contractes menors en un mateix any no es poden facturar més de 15.000€ 

al mateix proveïdor. Al director de cada departament li arriba la sol·licitud de compra i te que 

autoritzar-la. Es fa servir una aplicació que suma les despeses i mostra el total anual. 

Comenta que si s’arriba a sumar més de 15.000€ al mateix proveïdor, la persona que vol comprar 

ha de fer un informe justificant la necessitat i que no es tracta d’un fraccionament d’una compra 

més gran. 

Comenta que la nova llei de pressupostos, que encara esta en tràmits i pendent de ser aprovada al 

Senat, preveu incrementar la quantitat fins a 50.000€ si es per a investigació. Comenta que les 

compres menors hauran de ser excepcionals per a temes residuals en un futur. 

Comenta que hi hauran dos formes més de fer les compres: 

 A través de la modalitat supersimplificada: es farà a través de d’una web del Ministeri, on 

es deixarà constància del que es vol comprar i hi haurà empreses que oferiran els seus 

productes. Una aplicació decidirà la millor oferta en funció del preu i d’altres factors i 

s’adjudicarà la compra, en uns 5 dies. 

 A través d’acords marc, pensat per a productes que es compren molt i per molts 

departaments, com ara reactius, ordinadors o material d’oficina. Es fa un concurs que 

inclou diferents elements, a preu unitari, amb les característiques que es desitjen. Es poden 

presentar vàries empreses, i les que compleixen podran subministrar el material. Els 

productes de l’acord només es podran comprar a un dels proveïdors que han estat aprovats 

al concurs. La selecció de a qui es compra s’ha de fer mitjançant una licitació simplificada. 

Comenta que en tema de viatges es podrà fer com fins ara: la persona interessada podrà comprar el 

bitllet o l’hotel i demanar després que la UJI li ingressi els diners. Però s’acordarà amb una o 

vàries agències de viatges per a que el professorat no hagi de pagar, i la UJI pagui directament a 

l’agència. De moment s’ha arribat a un acord amb l’agència EQUUS. 

Diego Díaz pregunta per la millor forma per a comprar software i se li contesta que segurament per 

la modalitat supersimplificada. 

Julio Serrano pregunta si hi ha alguna forma de saber l’import que es du gastat en un proveïdor, i 

se li diu que ha de consultar-ho amb la Unitat de Gestió, on tenen accés a una aplicació que 

mostrarà el total acumulat. Es queixa de que aquests procediments de gestió ens lleven a tots molt 

de temps. 

El Director comenta que el dilluns segurament s’enviarà a la Vicerectora la proposta del nou pla 

d’estudis del Grau d’Arquitectura Tècnica, que entrarà en funcionament al curs 2019-20. Comenta 

que es comparteixen varies assignatures amb diversos Graus, com ara Disseny, Agroalimentària, 

Mecànica i Videojocs. Es preveu un mínim de entrada de 30 alumnes per a que sigui sostenible, 

però no ha sigut fàcil quadrar horaris. 

Manuel Cabeza comenta que durant el disseny del nou Grau no han tingut molta llibertat de 

moviment, donat que els possibles canvis han vingut molt marcats, compartint molt i assumint 

moltes rebaixes en POD. 
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2.2. Informe dels representants del Departament en les diferents comissions. 

No hi ha intervencions. 

 

3. Assumptes per aprovar: 

3.1. Aprovació, si escau, comissions de contractació i renovació de contractes. 

Es proposa la següent Comissió que ha de baremar els CV de 3 ASOs amb perfil de disseny de 

l’àrea EGA, per a no renovar a un:  

President (Director del departament) Roberto Sanchis Llopis 

Dos membres vocals designats pel Departament entre 

professorat funcionari/contractat a temps complet de l’àrea 

de coneixement de la plaça. 

Manuel Cabeza González 

Mª Jesús Máñez Pitarch 

Un membre vocal designat pel Departament entre 

professorat funcionari/contractat a temps complet d’altres 

àrees del Departament o afins 

Diego José Díaz García 

La composició de la Comissió s’aprova per assentiment. 

Per a la nova plaça d’ASO a 9 crèdits de l’Àrea d’Enginyeria dels Processos de Fabricació es 

proposa la següent Comissió de contractació: 

 TITULARS SUPLENTS 

Dos vocals designats pel departament 

entre professorat de l’àrea de 

coneixement de la plaça 

Fernando Romero Subirón Julio Serrano Mira 

Pedro Rosado Castellano Gracia Bruscas Bellido 

Un vocal designat pel Rectorat entre 

un màxim de tres proposats pel 

departament entre professorat de la 

Universitat Jaume I de l’àrea de 

coneixement de la plaça o afins 

José Vicente Abellán Nebot  José Antonio Heredia 

Roberto Sanchis Llopis 
Enrique Belenguer 

Balaguer 

Julio Ariel Romero Pérez Néstor Aparicio 

S’aprova per assentiment. 

3.2. Aprovació, si escau, perfil plaça contractat doctor interí àrea Expressió Gràfica 

Arquitectònica. 

Es proposa, per a la seva aprovació, el perfil per a una plaça de contractat doctor interí de l’àrea 

d’Expressió Gràfica Arquitectònica: 

Àrea de coneixement: Expressió Gràfica Arquitectònica. Dept. ESID. 

Perfil Docent: 

 DI1025 Presentació de Productes (Grau). 

 DI1016 Taller de Models (Grau) 

 DI1031 Taller Experimental de Prototips (Grau) 

Perfil Investigador: 

 611.101 Creativitat 

 6299 Sinergies entre l'art i el disseny en la creació formal de productes. 

 6299 Llenguatges gràfics i digitals en el disseny 

Requisits: Nivell C1 Valencià. 
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El Director comenta que el perfil per aquesta plaça ja va ser aprovat en un consell de Departament 

en 2014, però es proposa modificar el perfil per ajustar-lo a les necessitats i la normativa actuals: 

 s'ha rectificat la denominació de les assignatures del perfil docent perquè corresponguin 

amb les del Grau actual, perquè en el perfil que es va aprovar en 2014 encara figurava el 

nom antic d'una assignatura. 

 s'ha rectificat el perfil investigador per afegir un perfil no acabat en 99, com es demana 

des de vicerectorat. 

 s'ha afegit un requisit d'idioma (valencià), atès que dues de les assignatures del perfil 

docent s'estan impartint actualment amb crèdits en valencià. 

S’aprova per assentiment. 

 

4. Assumptes de tràmit 

No hi ha. 

 

5. Torn obert de paraules 

No hi ha intervencions 

 

 

 

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,1 de juny de 2018 


