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A) INTRODUCCIÓ 
 
 
El passat 20 de maig la comunitat universitària em va elegir com a nou rector de la 
Universitat Jaume I. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana va publicar el 
nomenament el dia 14 de juny i vaig prendre possessió institucionalment junt amb el 
meu equip el divendres 23 de juliol de 2010. 
 
La labor immediata que vam realitzar va consistir en el tancament del curs 2009-10 
sense sobresurts i en la preparació adequada de l’inici del curs 2010-11. No oblide 
algunes incidències que ens van ocupar molt temps, com la decisió sobre l’engegada 
enguany o l’ajornament dels estudis de ciències de la salut, així com algun tema jurídic 
heretat realment complex que va caldre afrontar i preparar per a obtindre demà una bona 
resolució, o d’altres sobrevinguts com la necessària resposta a l’informe del Consell 
Valencià sobre els nostres Estatuts. 
 
Una vegada encarrilades aquelles qüestions més urgents, arriba el moment d’exposar al 
Claustre les línies de govern que han de guiar la nostra actuació, és a dir, les accions 
més importants que s’emprendran i desenvoluparan durant el curs 2010-11, i més 
concretament durant l’any econòmic 2011. Aquestes accions són en realitat el treball 
imaginatiu i d’idees per a realitzar, per això no esmentaré la part de les nostres 
obligacions que constitueixen el quefer diari de la universitat. 
 
El primer document que presenta el nou equip rectoral sobre línies de govern ha de 
partir necessàriament de les condicions de contorn, entre les quals cal destacar-ne dues: 
la recent presa de possessió com a condicionant immediat per a governar d’acord amb el 
programa electoral presentat, i la situació econòmica actual emmarcada per la crisi 
econòmica actual i pel nou pla de finançament de les universitats públiques valencianes 
(PPF 2010-2017). Pla què, tot i que era ansiosament esperat per a donar seguretat 
pressupostària al Sistema Universitari Públic Valencià (SUPV), ens aboca a una situació 
de congelació pressupostària durant els exercicis econòmics de 2011 i 2012. Aquesta 
congelació s’aplicarà també en 2013, en el cas que l’increment interanual del PIB de la 
Comunitat Valenciana no supere l’1.5%; la qual cosa és prou probable. En aquest darrer 
cas, això suposaria haver de fer front a les aspiracions i reptes que vulguem assolir en el 
futur immediat, en concret en els propers tres anys (3/4 de la legislatura), amb un 
pressupost pràcticament estancat, pel que fa a la subvenció de la Generalitat Valenciana. 
 
En aquest document us exposaré breument quines accions cal emprendre per a prendre 
posició davant els reptes que hem d’afrontar en els proper mesos, i millorar encara més 
la Universitat Jaume I. I entre aquestes, destacaré unes accions concretes a les quals 
hem de concedir caràcter prioritari, perquè són les que, en opinió del nou equip, més ens 
ajudaran a assolir els nostres objectius. 
 
Per una altra banda, la nova situació financera exposada ens obliga a afrontar amb 
responsabilitat, cura extremada i decisió un programa de reducció de despeses que ens 
permeta fer més i millor amb pràcticament els mateixos recursos. Per això hem 
d’emmarcar les línies de govern per a 2011 dins un programa d’austeritat realista amb el 
qual puguem ser igualment eficients sense malbaratar allò que ni es pot ni ha de tocar-se 
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per a no alterar les nostres finalitats essencials: realitzar una investigació d’excel·lencia, 
i aconseguir que la nostra docència siga la millor de les possibles amb el suport eficaç 
dels serveis i de les unitats de gestió adequades, i fer aquella difusió de la cultura i del 
coneixement que ens reclama el nostre entorn. 
 
Faré també una menció especial al tema de la implantació dels nous estudis de ciències 
de la salut i a l’articulació de la nova facultat que ha d’acollir aquests estudis, ja que, 
constitueix, se’ns dubte, una de les línies de govern més important per a l’any 2011. 
 
 
B) LÍNIES GENERALS 
 
L’any vinent la Universitat Jaume I complirà vint anys d’existència. Podríem dir 
d’alguna manera que ja “s’ha fet gran”, que ja ha assolit una majoria d’edat. És un 
temps molt curt per a la vida d’una universitat, especialment si la comparem amb 
universitats que tenen una trajectòria més llarga. De fet som de les més joves i, no 
obstant això, ens hem posat en molts aspectes en nivells de qualitat semblants o 
superiors als que tenen altres universitats amb més història i tradició que la nostra.  
 
Quan vaig presentar el meu programa electoral recordeu que us deia que es tractava 
d’un projecte que volia compartir amb tots vosaltres, pensat per als propers quatre anys 
però amb una perspectiva que anava més enllà d’aquesta legislatura, en la qual i tots 
plegats podríem aconseguir un futur millor per a la universitat i per a la societat a la 
qual serveix. Per això parlava d’un projecte integrador que cridava a la participació i al 
consens, sòlid, amb un ampli recolzament, renovador i il·lusionador, i pensat per a 
aquests temps de desafiaments. Es tracta ara de fer-ho palès en les línies de govern de la 
nostra Universitat, la que volem per al segle XXI, emmarcada en una nova realitat, en 
una nova societat de coneixement i de canvi continu, en un moment realment especial i 
difícil per a la construcció de l’educació superior a Europa. 
 
En aquest sentit, les línies de govern generals per al any 2011 es referiran als següents 
grans àmbits de actuació: 
 

1.  Àmbit d’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) 
 
El desenvolupament de l’Espai Europeu d’Educació Superior en els estudis de grau, 
postgrau i doctorat, ens planteja immediatament el repte d’adaptar i renovar la 
metodologia docent per tal de fer l’estudiantat protagonista del seu procés educatiu, a 
més de potenciar-ne l’aprenentatge.  
 
La superació d’aquest desafiament, que recau en l’àmbit dels estudis i en el de la 
docència, ha de tindre com a finalitat oferir una formació integral i de qualitat que 
facilite, igualment, la formació com a persones i la incorporació al mercat laboral i a la 
societat com a professionals i ciutadans. 
 
Per tal d’assolir amb èxit aquest procés d’adaptació i poder no sols mantindre la qualitat 
de la docència oferta en cada estudi sinó, a més, incrementar-la, establirem en el curs 
que acaba de començar un sistema de seguiment i de qualitat de les titulacions, dels 
estudis i de la seua gestió, i dels processos docents i d’aprenentatge. 
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Tot aquest desenvolupament s’ha de fer amb adequació de l’organització dels centres, 
departaments i serveis, així com la de les infraestructures, a les noves necessitats 
docents, engegant els mecanismes que permetran fer un seguiment de la implantació 
dels estudis (graus i màsters) per tal de garantir la qualitat i aconseguir-ne l’acreditació. 
 

2. Àmbit de recerca d’excel·lència 
 
Una universitat no es visualitza tan sols per la qualitat del seus estudis, sinó també per 
l’excel·lència de la seua recerca. És més, aquesta sense dubte condicionarà la primera. 
La recerca, especialment a Nord-amèrica, s’ha mostrat com un factor clau i decisiu per a 
atraure estudiants –bons estudiants– i recursos financers així com el motor d’una 
economia i d’un model productiu basat en el coneixement. Cada vegada més les 
convocatòries públiques amb gran finançament per a projectes i infraestructures 
científiques, tant estatals com de la Unió Europea s’adrecen a grups d’excel·lència 
altament competitius. Això que ara és tendència, al final serà una realitat exclusiva quan 
en 2020, i d’acord amb la proposta del Consell Assessor Europeu de Recerca, quede 
configurat l’Espai Europeu de Recerca; del qual formarem part i per al qual haurem 
d’estar preparats. 
 
Per això hem d’afrontar el repte i apostar per a que se’ns visualitze com a una 
universitat d’excel·lència investigadora, tant bàsica com aplicada, definint polítiques 
que ens conduesquen a nivells d’excel·lència internacional.  
 
L’any 2011 cal començar una aposta decidida pels grups d’excel·lència, per la 
internacionalització de la recerca, per la connexió de la nostra recerca amb la societat. 
Promourem, entre altres accions, la difusió de la recerca i l’impuls de projectes de 
col·laboració amb empreses, l’espai tecnològic i empresarial i la captació de joventut 
investigadora, que puga constituir una pedrera d’investigadors d’excel·lència, tot i això 
impulsant accions que milloren la nostra visibilitat en la recerca dins dels rànquings 
d’excel·lència nacionals i internacionals. 
 

3. Àmbit d’impuls a les noves tecnologies de la informació i comunicació 
 
L’UJI ha realitzat una aposta sostinguda al llarg dels anys per les noves tecnologies de 
la informació i la comunicació (NTIC); especialment en els àmbits d’actuació més 
rellevants com ara la docència, la recerca i la gestió. No obstant això, l’aposta 
realitzada, l’impuls de les NTIC, sempre continuarà sent un desafiament pel creixement 
continu i exponencial i per la dependència que d’aquesta tenen les societats avançades, 
en modificar les dinàmiques, estructures i relacions.  
 
En aquest any donarem un altre impuls a aquestes NTIC, perquè ens possibilite la major 
comunicació interna i externa als membres de la comunitat universitària, amb la millora 
de l’accessibilitat a internet mitjançant un campus plenament Wi-Fi i la promoció 
d’altres projectes que estenguen més enllà del campus, a l’UJI. 
 
Finalment pel que fa a la gestió, com que cada vegada són més nombrosos els processos 
administratius externs i interns de la universitat i major el nombre d’usuaris implicats, si 
volem que aquests processos siguen accessibles, sostenibles i ràpids necessitem de les 
NTIC per a obtindre la desitjada eficiència i, quan siga possible, afrontar la implantació 
del paperless com una aposta per la sostenibilitat i el respecte al medi ambient. 
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4. Àmbit de major implicació amb l’entorn social. 

 
Per a projectar la universitat cada vegada més i millor en el seu territori d’influència 
impulsarem les relacions institucionals. Aprofitarem la cessió de part de l’antic Edifici 
d’Hisenda per acostar-nos més a la societat de Castelló, dinamitzarem el paper de les 
seus i farem una aposta més ferma per la cultura i llengua pròpia. 
 

5. Àmbit d’internacionalització 
 
L’aposta per ser la universitat internacional per excel·lència de Castelló és imparable. 
Encara que l’acció de l’UJI ha d’adreçar-se especialment al seu entorn, ho ha de fer 
consolidant i reforçant el caràcter internacional, impartint una formació i realitzant una 
recerca de qualitat d’acord amb els estàndards internacionals. També ha de situar-se en 
una posició òptima per a fer una oferta acadèmica de qualitat, en docència, recerca i 
serveis, que siga també molt atractiva per l’estudiantat estranger que vulga adquirir 
formació bàsica i especialitzada, així com competències en recerca més enllà del seu 
entorn. 
 
Per això donarem un impuls nou a la internacionalització de la universitat, facilitant la 
incorporació d’estudiantat estranger a les nostres aules, mitjançant els programes 
internacionals d’intercanvi, com ara el conegut Erasmus. Farem també un esforç 
particular en la internacionalització dels estudis de postgrau: màster i doctorat. 
 
Aquestes cinc grans línies es tradueixen en accions concretes per a encetar o aprofundir 
en 2011, que passe a resumir per àmbits més específics: 
 
A. Recerca 

1. Potenciar aquella recerca que permeta visualitzar l’UJI com a universitat 
d’excel·lència investigadora, tant en els estàndards estatals com 
internacionals. En una visió de present, adreçar-se i donar suport nou als 
nostres grups d’excel·lència, i en una visió de futur, amb el foment i la cura 
d’una pedrera de joventut investigadora, que a mitjà i llarg termini puguen, o 
bé incorporar-se a grups de recerca consolidats, o bé crear-ne d’emergents en 
línia d’excel·lència. 

2. Apropar l’activitat i la capacitat investigadora de l’UJI a les empreses, 
institucions i serveis de les nostres comarques, amb la finalitat de donar un 
impuls nou a la innovació i a la transferència del coneixement. 

 
B. Estudis i docència 

3. Desplegar el nou EEES en els estudis de grau, màster i doctorat i adaptar-se 
plenament al nou marc europeu impulsant el canvi de metodologia docent, 
així com fer el seguiment de les titulacions per a afavorir i garantir-ne 
l’acreditació, amb la finalitat de consolidar l’UJI com una universitat de 
referència en la docència. 

4. Col·laborar amb els centres i instituts d’ensenyaments secundari per a 
incentivar i preservar les vocacions científiques, humanístiques i artístiques i 
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transmetre els valors de l’estudi i de l’esforç com a font del coneixement i 
del progrés de la societat. 

5. Planificar i desplegar un observatori del millors alumnes de batxillerat per a 
fer un seguiment de cara a la seua carrera universitària i a un millor servei a 
la societat. 

 
C. Campus i infrastructures 

6. Impulsar polítiques d’estalvi i d’eficiència energètica que milloren la 
sostenibilitat del Campus, amb consideració de l’impacte en el confort dels 
llocs de treball i la salut del PDI, PAS i estudiantat. 

7. Millorar l’habitabilitat del campus, amb especial èmfasi en l’adaptació dels 
espais docents a les necessitats requerides per l’adaptació de la docència al 
nou EEES i a les NTIC, i millorar l’accessibilitat per a facilitar que el 
coneixement, els espais i els serveis arriben a les persones que tenen més 
dificultats.  

8. Modernitzar i optimitzar les infraestructures de serveis, adaptant-los a les 
NTIC. 

 

D. Comunicació i relacions institucionals 
9. Incrementar la comunicació externa, apropant la universitat a la societat i a 

les institucions mitjançant una promoció més personalitzada, la utilització de 
les noves Tecnologies de la Informació i de la Comunicació i tenint cura de 
les relacions institucionals. 

10. Impulsar la comunicació interna al si de l’UJI per tal de cohesionar i 
il·lusionar a la comunitat universitària davant als nous reptes mitjançant la 
potenciació de les eines que ja existeixen i la instrumentació de noves vies 
de comunicació. 

11. Elaborar un Pla Integral de Màrqueting que facilite la prospectiva envers 
l’entorn, que pose en marxa accions proactives i done suport a les titulacions 
i als grups d’investigació, tot això amb la finalitat d’incrementar la 
col·laboració entre la universitat i les empreses i obrir noves vies de 
finançament. 

 
E. Planificació econòmica, gestió i processos 

12. Aconseguir una suficiència financera dins dels nous plans de finançament 
d’àmbit estatal i autonòmic que garantisca la suficiència i la qualitat de la 
docència, la investigació, i la consecució de les seues finalitats com a 
institució pública preservadora, generadora i transmissora de coneixement, 
sense oblidar el paper de dinamització econòmic i social. 

13. Revisar i plantejar nous objectius estratègics per a l’UJI, en el marc de la 
revisió del seu Sistema de Direcció Estratègica (SDE), incorporant principis 
bàsics com la responsabilitat social, la cooperació al desenvolupament, la 
sostenibilitat econòmica i ambiental i la satisfacció dels usuaris (externs i 
interns) en particular i de la societat en general. 
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14. Impulsar una millora integral dels processos i serveis bàsics de suport a la 
investigació i la docència, per a adequar-los a les noves circumstàncies 
d’austeritat pressupostària, racionalització econòmica i d’adaptació a 
l'EEES.  

15. Millorar les condicions de treball per al PDI i el PAS de manera que, a més 
de suposar un augment del benestar del personal, repercutisquen 
positivament en la productivitat. 

 

F. Cultura, cooperació i internacionalització 
16. Establir una política cultural integral pròpia coordinada amb els centres o 

facultats, que implique tota la comunitat universitària en activitats creatives i 
de cohesió social. 

17. Generar productes culturals d’excel·lència, especialment per a l’establiment 
d’estudis i accions sobre el patrimoni històric com a recopilació de dades i 
l’estudi corresponent, tant en la vessant de les arts plàstiques, literàries o 
musicals, com pel que fa a la llengua pròpia i el seguiment i recopilació oral 
de la memòria històrica. Promoure, a més, la creació i difusió de valors 
intangibles a partir dels esmentats productes culturals. 

18. Fomentar una cultura de solidaritat i cooperació, tant en la formació dels 
membres de la comunitat universitària en la consecució d’una millora en les 
accions i línies d'actuació, com per a impulsar la projecció i implicació 
internacional en destacats programes i accions de cooperació. 

19. Desenvolupar una nova política d'exposicions on no sols tinguen cabuda les 
arts plàstiques (pintura, fotografia, vídeo…) i el disseny (de mobiliari, 
gràfic…), sinó també, i al mateix nivell i exigència de qualitat, les mostres 
de fons bibliogràfics (d’índole històrica, jurídica i literària), l’exhibició de 
col·leccions tant d’instrumentació científica i de base tecnològica (aparells 
de laboratori, dispositius mecànics, de procedència industrial…), com sobre 
recopilació de materials naturals (plantes, minerals…). Política expositiva 
acompanyada de les corresponents publicacions especialitzades de tall 
academicoinformatiu tendents a la generació dels mencionats productes 
culturals de qualitat que cal implementar en l’UJI.  

 

G. Dinamització institucional 

20. Impulsar i millorar els fluxos institucionals de la informació directes i 
indirectes dels òrgans de govern unipersonals i col·legiats amb els membres 
de la comunitat universitària, per a desenvolupar una estructura de gestió 
àgil, participativa i efectiva per mitjà de l’establiment de fòrums consultius i 
de diàleg, i impulsar i millorar, en particular, la comunicació bidireccional 
entre l’equip de govern i els centres. 

21. Incrementar la participació en els òrgans de l’UJI, i en particular dinamitzar 
el funcionament del claustre amb la creació de comissions especialitzades 
que preparen, ordenen i dinamitzen el debat dels punts de l’odre dia sobre els 
quals tinguen competències. Reforçar en el claustre debats en els quals es 
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puguen revisar les diferents polítiques aplicades per l’equip de govern i 
plantejar-ne de noves. 

22. Fomentar els valors humanístics, creant estructures de participació, 
seguiment i avaluació per als plans generals de la Universitat, relatius a 
igualtat, sostenibilitat, cooperació, solidaritat, mobilitat i d’altres que es 
puguen desenvolupar, i potenciar polítiques en aquests àmbits. 

 

H. Membres de la comunitat universitària 
23. Avançar en la igualtat entre homes i dones i donar compliment al marc 

legislatiu en matèria d’igualtat. 

24. Impulsar la llengua pròpia i el multilingüisme en els membres de la 
comunitat universitària 

25. Millorar les condicions de vida de les persones que treballen i estudien a 
l’UJI 

26. Impulsar polítiques generals de suport a l’estudiantat, tant pel que fa al seu 
estudi i a la internacionalització d’aquest com per a la seua dinamització, 
mobilitat i ocupabilitat. 

27. Impulsar la creació d’un espai físic comú per a l’estudiantat que els permeta 
tindre autonomia en la celebració d’actes propis, reunions i accions culturals.  

28. Millorar la planificació de la carrera professional del PAS, la formació i la 
incentivació. 

29. Millorar la planificació de la carrera docent i investigadora del PDI, la 
formació i la incentivació. 

 
C) PRIORITZACIÓ 
 

Les línies de govern han de ser l’espill d’un tarannà prudent i realista de govern. De les 
quasi 260 accions previstes en el programa electoral per a 4 anys amb què vaig accedir 
al rectorat és necessari prioritzar, especialment en exercicis econòmics amb un 
pressupost congelat anunciat, les més importants, per a posar-les en marxa 
immediatament. Entre les quals és necessari que apareguen aquelles que contribuesquen 
més decisivament a una millora eficient i perceptible de la investigació, de la docència i 
de la gestió, i a un desenvolupament millor i més eficaç de les funcions pròpies del 
professorat, del personal d'administració i serveis i de l’estudiantat. 

 

Per àmbits compartimentats, és a dir, per competències dels actuals vicerectorats, 
propose al claustre la priorització d'accions següent, moltes de les quals ja estan en 
marxa des del mateix moment en què vaig prendre possessió del meu càrrec: 

1. Accions d’investigació i política científica 

1. Analitzar i revisar, de forma globalitzada però especialment des del punt de 
vista jurídic el Parc Científic i Tecnològic (ESPAITEC, SL), per tal de 
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donar-hi un nou impuls i de potenciar el seu paper, desenvolupant un 
reglament d’empreses de base tecnològica. 

2. Dissenyar una política general dels instituts de recerca. Fer un catàleg dels 
existents i analitzar les adscripcions del PDI i PAS. 

3. Revisar el Pla Propi d’Investigació de l’UJI, per a adaptar-lo als objectius 
d’investigació a més d’incorporar accions que acosten l’activitat i la 
capacitat investigadora de l’UJI a les empreses, institucions i serveis de les 
nostres comarques. 

4. Planificar la detecció, promoció i suport dels grups d’excel·lència de l’UJI. 

5. Planificar i articular la posada en marxa d’un observatori d’estudiants 
excepcionals i d’un viver de joves investigadors. 

6. Adaptar normativament els nous estudis de doctorat i incentivar-los. 

7. Analitzar les possibilitats de la incentivació de grups d’investigació, bàsica i 
aplicada. 

2. Accions d’ordenació acadèmica i professorat 

1. Fer un estudi rigorós de les necessitats de plantilla del PDI per a la 
implantació del nou EEES (implantació dels nous graus i extinció de les 
titulacions antigues) i dels futurs estudis de Ciències de la Salut. 

2.  Iniciar l’elaboració d’un nou Document de Carrera Docent i Investigadora 
per al PDI. 

3. Revisar el Document d’Organització del Curs, per a optimitzar els 
procediments i programar l’inici del curs amb eficàcia. 

4.  Racionalitzar el calendari acadèmic 

5. Posar en marxa el model d’avaluació docent basat en el programa 
DOCENTIA.  

6. Revisar la normativa sobre els concursos d’accés del professorat funcionari i 
contractat i adaptar-la al marc legal vigent 

3. Accions de campus, infraestructures i noves tecnologies 

1. Adaptar l’edifici d’ampliació de la Facultat de Ciències Humanes i Socials a 
les necessitats docents. 

2. Remodelar els espais a l’edifici de Serveis Centrals i Rectorat i planificar un 
nou edifici per al Servei d'Informàtica. 

3. Executar actuacions en el Campus que milloren la mobilitat, amb especial 
atenció a les barreres arquitectòniques, i la sostenibilitat. 

4. Iniciar l’estudi de necessitats i rehabilitació de l’edifici de l’antiga Delegació 
d’Hisenda de la plaça de l'Hort dels Corders. 

5. Definir models d’aula que suporten els nous usos de les TIC i s’adapten a 
l’EEES. 

6. Reformar l’antiga casa forestal de Vistabella i fer-ne ús en activitats docents, 
esportives i d’extensió universitària. 
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7. Migrar progressivament serveis TIC al "núvol" i avançar en la virtualització 
d’aplicacions i escriptoris. 

8. Implantar un nou model de desenvolupament de programari que produïsca 
nous aplicatius ERP més usables i fiables i baix el paradigma del software 
lliure. 

9. Millorar la qualitat de servei en les eines informàtiques de suport a la gestió i 
accés a la informació. 

10. Impulsar accions per aconseguir una major utilització del transport públic. 

4. Accions d’economia, benestar social i PAS 

1. Redistribuir el pressupost alineant els criteris amb els objectius del Pla 
Estratègic propi, tenint en compte les restriccions del Pla Plurianual de 
Finançament. 

2. Estudiar la implantació d’un control més rigorós de les despeses. 

3. Revisar i adaptar les politiques de benestar social, incloent-hi noves 
prestacions en les ajudes socials dels més necessitats i millora de l’escola 
d’estiu 

4. Revisar i optimitzar les inversions des de la perspectiva de la inversió 
socialment responsable, del pla de pensions de l´UJI. 

5. Fer un estudi de les necessitats de plantilla del PAS i de la nova Relació de 
Llocs de Treball. 

6. Elaborar un pla de mobilitat del PAS  

5. Accions d’estudis i Espai Europeu d’Educació Superior 

1. Elaborar un nou model educatiu de l’UJI, adaptat a l’EEES.  

2. Estudiar la viabilitat dels màsters universitaris actuals i establir criteris per a 
l’oferta i posada en marxa dels màsters de l’UJI, així com per a la gestió i 
funcionament. 

3. Elaborar la normativa per a les comissions de grau. 

4. Revisar i adaptar la normativa de creació i de modificació de plans d’estudi. 

5. Estudiar la viabilitat dels cursos d’adaptació al grau i, en el seu cas, la 
posada en marxa 

6. Estudiar i planificar amb els centres, en funció de la demanda i de les 
disponibilitats pressupostàries i d’espais, la futura oferta de títols de grau. 

6. Accions de prospectiva, dinamització i relacions institucionals 

1. Donar impuls a la reforma reglamentària interna (Claustre, Consell de 
Govern, normativa electoral, centres, departaments i instituts), per tal 
d’afavorir la participació de tots els estaments i millorar la comunicació 
interna. 

2. Estudiar i impulsar la dinamització del Claustre. 
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3. Definir i optimitzar el paper de les fundacions de l’UJI. 

4. Elaborar un pla de desenvolupament de les accions d’austeritat i de les 
accions prioritàries. 

7. Accions de cultura i extensió universitària 

1. Potenciar la presència de la universitat a la societat, mitjançant la 
programació d’accions d’extensió universitària i culturals en les diferents 
seus de l’UJI, coordinadament amb els directors de centre. 

2. Reformar la normativa dels cursos d’estiu per a donar-los una estructura més 
àgil i operativa que optimitze l’oferta d’Extensió Universitària. 

3. Programar les accions d’extensió universitària en els centres de secundària 
implicant-hi al professorat. 

8. Accions de cooperació i relacions internacionals 

1. Elaborar un pla de multilingüisme que, coherentment amb el nou model 
educatiu, fixe la política lingüística de l’UJI i incloga, si escau, l’estudi de 
l’oportunitat d’un centre de llengües. 

2. Adaptar i potenciar l’intercanvi d’estudiantat als nous graus, actualitzant les 
taules de reconeixement d’assignatures. 

3. Revisar el sistema de gestió dels intercanvis per tal d’adaptar-lo i coordinar-
lo amb el sistema de gestió dels nous graus. 

4. Ampliar l’oferta d’universitats per a incloure països en els quals encara no 
tenim convenis. 

5. Revisar els actuals convenis amb universitats estrangeres per tal de 
diversificar les accions de cooperació que inclouen, sobretot, per tal 
d’augmentar la mobilitat de l’estudiantat de màster i potenciar aquestes 
accions en la mesura de les disponibilitats pressupostàries. 

9. Accions d'estudiantat, ocupació i innovació educativa 

1. Desenvolupar l’estatut de l’estudiantat només s’aprove, a nivell pràctic i 
normatiu. 

2. Potenciar les relacions amb els centres de secundària, creant una comissió 
mixta amb participació de l’estudiantat i elaborar un marc general 
d’actuacions per a la incentivació de l’estudi i de les vocacions científiques, 
tecnològiques, humanístiques i artístiques. 

3. Dissenyar un pla de formació del professorat adaptat a l’EEES. 

4. Crear un observatori permanent de progrés de l’estudiantat per a fer-ne el 
seguiment i que ajude, en particular, a detectar l’estudiantat d’excel·lència, 
impulsant polítiques específiques de suport i d’incentivació. 

5. Impulsar les accions d’orientació per a l’ocupació amb especial incidència 
en les referides a l’emprenedorisme i en l’obertura a mercats de treball fora 
del nostre entorn, coordinant l’OCIE, el Foro Jovellanos i INCREA. 

6. Crear una borsa de treball pròpia per als estudiants UJI. 
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10. Accions de planificació estratègica i qualitat 

1. Analitzar les càtedres d’empresa i patrocini, i en concret el catàleg, 
finançament i normativa per tal de fomentar-les i impulsar-les. 

2. Dissenyar el Pla Promocional institucional, per a un major coneixement 
extern de les titulacions i dels grups d’investigació. 

3. Definir el nou Marc de Qualitat, per a integrar i donar coherència a totes les 
accions de qualitat de la universitat. 

4. Posar en marxa i avaluar el desplegament del Sistema de Direcció 
Estratègica (SDE) aprovat en 2010 als centres, departaments, instituts i 
serveis. 

5. Posar en marxa accions de millora EFQM, i desenvolupar la implantació del 
programa AUDIT. 

6. Establir les accions de coordinació i de sinergies -internes i externes- per tal 
de definir i elaborar un nou projecte per a la convocatòria estatal de Campus 
d’Excel·lència Internacional (CEI). 

 
 
D) AUSTERITAT 
 
Des de fa més de dos anys ens trobem immersos en una crisi econòmica i financera que 
en el cas del nostre entorn, amb un teixit industrial molt vinculat al sector de la ceràmica 
i al de la construcció –amb el problema acumulat en els darrers anys de la bombolla 
immobiliària–, s’està manifestant amb una marcadíssima intensitat. 
 
És evident que aquesta situació actual afecta, de manera directa i indirecta als nostres 
fons de finançament i, en conseqüència, la nostra capacitat de actuació. Una forma de 
previndre aquesta situació consistirà a intensificar la captació de recursos mitjançant un 
increment de la quantitat i qualitat de la investigació i de la seua oferta, que ens faça ser 
més competitius i per tant tindre major capacitat per aconseguir projectes en 
convocatòries públiques, nacionals i internacionals, i amb empreses. També podrem 
incrementar la captació de recursos ofertant una formació en títols oficials i propis de 
qualitat altament competitiva que puga atreure estudiants de l’entorn pròxim i de 
l’àmbit internacional. Però una altra forma d’actuar, complementària a l’anterior, és 
programar unes accions d’austeritat i control de la despesa que ens ajuden a ser més 
eficients i fer servir els recursos públics de l’UJI en allò que considerem més essencial i 
acord amb la missió que cal que tinga l’UJI com a institució que ha de servir a la 
societat. Per una altra banda, és ara, en el marc en què ara ens trobem, el moment més 
idoni per a afrontar polítiques d’aquesta naturalesa: poder revisar els nostres processos i 
accions i fer-los molt més eficients. Cal aprofitar, doncs, aquesta oportunitat que ara 
se’ns presenta. 
 
Ser auster ha de ser durant aquest període una actitud de treball i de gestió, és gastar 
millor el que tenim com a responsables polítics, i distribuir racionalment el pressupost, 
atenent prioritats i adaptant-lo a les circumstàncies actuals. 
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No es tracta tampoc d'introduir-nos en un terreny pessimista, negatiu o infructuós, sinó 
molt contràriament remarcar el que ha de fer-se i, especialment, allò al que no es pot 
renunciar, tinga el cost que tinga, perquè forma part essencial del nostre ideari com a 
universitat. 
 
Per això l’austeritat no pot afectar mai  la institució ni la investigació, ni la docència, ni 
tampoc els serveis de gestió fonamentals. Tampoc ha d'afectar els nous reptes pels quals 
hem apostat decididament, com per exemple, la facultat de ciències de la salut o 
l’adaptació del estudis a l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
 
És obvi, per una altra part, que l’execució de les accions d’austeritat no pot implicar una 
disminució de la intensitat de treball que cal realitzar en complir les funcions de gestió 
ordinària, ni afectar l’eficiència ni l’eficàcia del servei que es presta. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat i per tal de poder dur endavant les accions proposades 
el proper any 2011, hem plantejat, com un objectiu general i necessari, reduir entre un 
5% i un 10% totes les despeses que no són capítol I (nòmines del personal) ni capítol VI 
(inversions) del pressupost de l’UJI. Aquesta reducció s’hauria de centrar per tant i 
sobretot en el capítol II (despeses corrents).  
 
No tinc cap intenció de manifestar accions que són òbvies, sinó més bé expressar 
accions on és possible realment una davallada econòmica i per tant que puguen traduir-
se en un càlcul exacte de reducció de despeses. Vull que s'entenguen aquestes accions 
sempre des d’un punt de vista positiu, no com a recriminació a qui puga sentir-se 
al·ludit. 
 
Una manera positiva d’exposar aquestes accions seria citar alguns dels exemples més 
rellevants, on es concretarien aquestes propostes d’austeritat: 

 
1. Fer accions de conscienciació per als usuaris –PDI, PAS i estudiantat– (com 

la difusió de la pàgina web on es reflecteixen els consums d’energia 
instantanis i acumulats) per tal que tots prenguem mesures que ens puguen 
dur a un estalvi real de despeses. 

2. Disminuir i controlar les despeses vinculades als actes institucionals, 
protocol·laris, i de representació associats a tots els òrgans unipersonals i 
col·legiats de l’UJI, així com a totes les activitats d’aquests tipus per a les 
fundacions i societats del grup UJI, impulsant de manera sostenible la 
comunicació i la imatge de la institució. 

3. Dissenyar i establir protocols generals i específics d’actuació, per tal de 
minimitzar les despeses corrents fixes (telefonia, llum, aigua, climatització, 
etc.) i altres despeses variables (transports, correu, missatgeria, etc.).  

4. Introduir el format electrònic en els documents institucionals, així com en les 
publicacions, sempre que siga possible, per tal de reduir despeses en paper i 
material fungible. 

5. Dirigir i prioritzar la despesa en infraestructures perquè redunde en un 
benefici directe en allò més essencial: la docència i la investigació. 



  14

6. Rendibilitzar i racionalitzar l’ús d’instal·lacions, sobretot en períodes festius 
i de vacances per evitar una despesa innecessària en climatització i consums 
bàsics en general.  

7. Avançar cap a una centralització de compres que permeta aconseguir estalvis 
sense renúncies a qualitat, prestació de serveis i garanties. 

8. Implantar el sistema de comptabilitat analítica per a un control més eficient 
dels costos. 

9. Reassignar eficientment els recursos humans per adequar-los a les finalitats 
de la universitat i a les línies de finançament del PPF. 

10. Desenvolupar polítiques de sostenibilitat en tots els àmbits, 
corresponsabilitzant tots els usuaris. 

 

Totes aquestes idees que us he exposat fan necessari elaborar i redactar un document 
d’austeritat adreçat tant als diferents centres, departaments, instituts i serveis, com a tota 
la comunitat universitària, on es mostren clarament les pautes que cal seguir ja des 
d’ara. 
 
 
E) L’ARTICULACIÓ DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA 
SALUT 
 
La nostra universitat es fa ressò d’aquesta demanda i, amb la voluntat de satisfer-la des 
de l’oferta d’un ensenyament públic d’educació superior, va aprovar l’any 2009 la 
implantació dels estudis del Grau de Medicina i del Grau d’Infermeria, dins del nou 
àmbit de ciències de la salut.  
 
L’any 2011 serà el de la implantació de la facultat, per això la articulació dels estudis, 
òrgans i serveis de la facultat de ciències de la salut és una acció prioritària. 
 
Estem treballant ja en el desenvolupament d’aquesta acció. S’ha començat per la 
redacció d’una planificació global, que té els grans trets següents: els estudis, el 
professorat, el personal d’administració i serveis, l’estudiantat, l’organització, l’edifici, 
serveis i la integració en l’estructura UJI, partint de la Memòria de Creació de la 
Facultat de Ciències de la Salut aprovada pel Consell de Govern.  
 
Us presente ara un resum esquemàtic perquè el claustre sàpiga com hem d’actuar perquè 
la facultat de ciències de la salut siga una realitat inqüestionable abans de l’estiu vinent: 
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1. ESTUDIS 
 
1. Prendre les mesures adients per a la implantació dels Graus de Medicina i 

Infermeria, resolent les qüestions específiques, com ara l’oferta pública, 
informació, selectivitat, matrícula, numerus clausus, trasllat d’expedients, 
etc. 

2. Estudiar l’oferta de màsters específics i del futur doctorat en aquest nou 
àmbit. 

3. Fer una previsió prudent de futurs estudis en l’àmbit de ciències de la salut. 

4. Establir i desenvolupar els convenis i acords necessaris amb universitats i 
institucions, públiques i privades, amb la finalitat de poder desenvolupar una 
docència d’acord amb les directrius establertes pels plans d’estudis i pel 
model educatiu de l’UJI. 

 
2. PROFESSORAT 
 

1. Dissenyar la plantilla del personal que cal contractar per al primer any en els 
Graus de Medicina i Infermeria, així com preveure les possibles incidències 
en el Grau de Psicologia. 

2. Fer una previsió del personal a contractar per al sexenni 2011-2017 en els 
Graus de Medicina i Infermeria, així com preveure les possibles incidències 
en el Grau de Psicologia. 

3. Seleccionar i captar el professorat motor que s’ha d’incorporar 
immediatament i resoldre si escau les comissions de servei. 

4. Establir els corresponents càrrecs acadèmics i nomenar-los. 

5. Dur a terme la contractació i formació docent del professorat. 

 
3. PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

1. Dissenyar la plantilla del personal que cal contractar per al primer any en el 
centre, departaments i en la resta d’unitats docents. 

2. Fer una previsió del personal que s’ha de contractar per al sexenni 2011-2017 
en el centre, departaments i en la resta d’unitats docents. 

3. Dur a terme la contractació del PAS. 

 

4. ESTUDIANTAT 
 

1. Programar les accions adients per tal d’establir el procés de matrícula de 
l’estudiantat de nou ingrés en els Graus de Medicina i Infermeria i fer les 
previsions pel que fa a l’estudiantat de Psicologia. 

2. Programar les accions adients de cara a l’estudiantat que prové d’altres 
universitats i que volen canviar-se als nous graus. 
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5. ORGANITZACIÓ 
 

1. Prendre les accions adients per al començament del primer curs del grau de 
Medicina i del d’Infermeria per a l’any 2011. 

2. Organitzar les escaients eleccions als òrgans de govern del centre, com ara 
deganat, direccions de departament i resta de unitats docents, i si escau, de 
les direccions del grau. 

3. Crear les unitats docents que acullen els estudis de Medicina i d’Infermeria i 
nomenar les direccions comissionades. 

4. Crear, amb la temporalització que corresponga, les àrees de coneixement 
científiques següents: 

 a) Quant a Medicina: 
 Medicina 
 Medicina Legal i Forense 
 Pediatria 
 Cirurgia 
 Farmacologia 
 Microbiologia 
 Obstetrícia i Ginecologia 

b) Quant a Infermeria:  
 Infermeria 

5. Incorporar al centre els departaments de Psicologia amb les seues àrees de 
coneixement científiques. 

6. Incardinar en el centre les àrees de coneixement científiques i els grups 
d’investigació. 

7. Adscriure, si escau, els instituts. 

8. Aprovar el Reglament provisional del centre i el Reglament provisional de les 
unitats docents que s’hagen de crear. 

 
6. EDIFICI 
 

1. Continuar la negociació política amb Conselleria sobre les inversions 
necessàries per a la construcció del nou edifici de la Facultat de Ciències de 
la Salut, i en concret l’edificació de les aules, despatxos, direcció (deganat i 
departaments), sales provisionals, laboratoris, sala de dissecció i serveis 
específics (clíniques,...). 

2. Fer una previsió de les necessitats relatives a l’edifici, que es deriven de la 
relació amb hospitals, així com per el seu bon funcionament i manteniment. 

3. Començar ordenadament l’expropiació dels terrenys necessaris per a la 
construcció de l’edifici, així com l’adequació dels elements accessoris 
(jardins, accessos, etc.). 

4. Fer servir i condicionar els espais actuals per a un ús provisional fins a 
l’acompliment dels apartats anteriors. 
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7. SERVEIS 
 

1. Incardinar la Facultat de Ciències de la Salut, els seus departaments i unitats 
docents que pertoquen en tots els serveis de la Universitat (Biblioteca, Servei 
d’Informàtica, Servei d’Esports, etc.). 

2. Desenvolupar els acords de la Comissió Mixta que afecten els serveis 
hospitalaris. 

 
8. INTEGRACIÓ EN L’ESTRUCTURA DE L’UJI 
 

1. Estructurar la participació de la Facultat de Ciències de la Salut i dels 
departaments i unitats docents que pertoquen en els òrgans de govern de 
l’UJI. 

2. Estructurar la participació de la Facultat de Ciències de la Salut i dels 
departaments i unitats docents que pertoquen en les comissions de l’UJI. 

 
 

F) CONCLUSIONS 
 
Fins ací el resum de les línies de govern per a l'any 2011, en realitat per al curs 
acadèmic 2010/11, les primeres del meu mandat. 
 
Vull destacar per a finalitzar que es tracta d'un conjunt d'accions realista i factible, on es 
reflecteixen propostes que es poden complir. Les grans accions i les accions concretes 
contenen les propostes més fonamentals del meu programa electoral, com no pot ser 
d'una altra manera ara i avui i que tenen en compte la gran limitació que ens assetja 
actualment, és a dir, la congelació pressupostària. 
 
Si s’han complert o no, és qüestió que us demane que jutgeu amb encert en el dia a dia 
de l'esdevenir de la nostra universitat. Tenim l’experiència de vint anys. Aquest període 
en la vida de l’UJI ens dóna ja l'experiència i el coneixement de saber què volem i cap a 
on hem de dirigir-nos per a aconseguir-ho, què fer i cóm fer-ho. 
 
En aquest sentit he llançat la meua proposta, aquestes són les línies, aquest és el camí, 
que solament ens durà enlloc si el recorrem junts. Perquè tots junts fem UJI.  
 
Moltes gràcies. 
 
 
Castelló de la Plana, 29 d’octubre de 2010. 
 
 
 

EL RECTOR 


