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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: 137 

Data: 4 d’abril de 2019 

Hora: 10:00 h 

Lloc: Seminari TC-2406-DS 
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PDI     

Abellán Nebot, José Vte.   X  Izquierdo Escrig, Raúl X   

Alfonso Gil, José Carlos   X  Máñez Pitarch, Mª Jesús   X 

Aparicio Marín, Néstor X    Martínez Moya, Joaquín Ángel  X  

Arce Martínez, José Miguel   X  Monjo Mur, Lluís X   

Ariño Latorre, Carlos   X  Navarro Lizandra, José Luis X   

Balaguer Herrero, Pedro   X  Peñarrocha Alós, Ignacio X   

Belenguer Balaguer, Enrique X    Pérez Soler, Emilio X   

Beltrán San Segundo, Héctor X    Romero Pérez, Julio Ariel X   

Bruscas Bellido, Gracia Mª X    Romero Subirón, Fernando   X 

Cabedo Mas, Luis   X  Rosado Castellano, Pedro X   

Cabeza González, Manuel X    Sáez Riquelme, Beatriz X   

Cervera González, Iván X    Sanchis Llopis, Roberto X   

Díaz García, Diego X    Serrano Mira, Julio X   

Fabra Galofre, Mª Lidón X    Soler Estrela, Alba X   

Felip Miralles, Francisco X    Suay Antón, Julio  X  

Galán Serrano, Julia X    Vidal Albalate, Ricardo   X 

Gámez Pérez, José X        

García Cañadas, Jorge   X  PAS    

García García, Carlos X    Oliver Valls, Raquel X   

Gras Llopis, Matías   X  Ortega Herreros, José X   

Gual Ortí, Jaume X    
 

   

Habib Ameen, Kudama X    ESTUDIANTS  

Heredia Álvaro, José Antonio   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 nº136. 

 

2. Assumptes d'informe 

2.1. Informe del Director. 

El Director informa de que hi ha un canvi en el repartiment dels crèdits de reducció del 

departament: com el Director no pot impartir menys de 12 crèdits, agafa 8 crèdits de reducció en 

lloc de 9, i el Secretari passa a tenir 6 en lloc de 5. 

Comenta també que per a les negociacions amb el Vicerector encara hi ha varies incerteses, com 

ara no saber si continuarem amb el criteri de tindre que arribar al 96% de dedicació o al 98%, o 

com quedarà la reducció per sexennis de transferència, els quals encara no s’han resolt (hi ha 

moltes sol·licituds) i no es saben amb certesa quins seran els criteris que seguiran per resoldre, 

encara que tindran la mateixa repercussió en reduccions que els sexennis d’investigació. Es 

comenta que aquestes possibles reduccions podrien fer-se servir com argument per a la negociació 

del POD amb el Vicerector.  

El Director comenta que en l’apartat 3.1 de l’ordre del dia es presenta un perfil per a la sol·licitud 

de promoció a TU presentada per Alba Soler que no va passar per l’últim Consell. La raó es que 

una professora afectada per la recent sentència de promocions a TU està a Austràlia i ha decidit no 

presentar la seua promoció, per tant la llista ha avançat un lloc i li ha tocat a Alba Soler. El 

Vicerector va demanar urgentment que se li digués si promocionava a PCD o a TU, i se li va tenir 

que donar una resposta sense poder passar per Consell. Finalment es va decidir que la promoció 

fora a TU, seguint el recent precedent de la decisió del darrer Consell amb la sol·licitud de 

promoció presentada per Jaume Gual, també professor de EGA. 

 

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

No hi ha intervencions 

 

3. Assumptes per aprovar: 

3.1. Aprovació, si escau, perfils i comissions de contractació places de funcionaris y contractats 

doctors. 

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

contractat doctor i funcionaris. El Director comenta que han estat aprovats per consens a l’àrea: 

 

Perfil 1: 

Figura: Professor Contractat Doctor.  

Àrea: EGA 

Perfil Docent: DI1025 Presentació de Productes (Grau); DI1016 Taller de Models (Grau) 

Perfil Investigador:  

 611101 Creativitat. 

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

 620399 Llenguatges gràfics i digitals en la presentació del producte. 
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Requisits: Nivell C1 Valencià. 

Comissió de contractació: 

 Nom Universitat Departament 

President Julia Galán (CU) Universitat Jaume I ESID 

Suplent President 
Marina Puyuelo 

Cazorla (TU) 

Universitat Politècnica de 

València 

Expressió Gràfica 

Arquitectònica 

Vocal 1 Dept. J.L. Navarro (TU) Universitat Jaume I ESID 

Vocal 2 Dept. 
Diego José Díaz García 

(PCD) 
Universitat Jaume I ESID 

Suplent Vocal 1 Dept. 
Margarita Vergara 

Monedero (CU) 
Universitat Jaume I EMC 

Suplent Vocal 2 Dept. 
Mª Lidón Fabra 

Galofre (PCD) 
Universitat Jaume I ESID 

Vocal Rectorat 
Jordá Albiñana, María 

Begoña (TU) 

Universitat Politècnica de 

València 
Enginyeria Gràfica 

Suplent Vocal Rectorat 

1 

María Jesús Agost 

Torres (PCD) 
Universitat Jaume I EMC 

Suplent Vocal Rectorat 

2 

Beatriz García Prosper 

(TU) 

Universitat Politècnica de 

València 
Dibuix 

Suplent Vocal Rectorat 

3 

Ana María Piquer 

Vicent (TU) 
Universitat Jaume I EMC 

Suplent Vocal Rectorat 

4 

Pedro Pablo Company 

Calleja (CU) 
Universitat Jaume I EMC 

El Director comenta que el nou Vicerector ha confirmat que en els perfils investigadors al menys 

un no ha de acabar amb 99, per tant, es manté aquesta condició respecte a l’anterior Vicerector. 

Assenyala que quan el nou Vicerector va demanar el perfil per a la plaça de TU demanada per 

Julio Romero no va fer cap comentari al respecte, però ara sembla que sí. Respecte als idiomes, es 

va fer la consulta i per a les places de PCD sí es pot posar un requisit lingüístic. No es així per a 

places de TU o CU. 

S’aprova per assentiment. 

 

Perfil 2: 

Figura: Professor Titular d’Universitat 

Àrea: EGA 

Perfil Docent: Disseny Inclusiu en el Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament 

de Productes 

Perfil Investigador:  

 Codi UNESCO 6203.99; Diseño de productos inclusivo. 

 Codi UNESCO 6203.99; Gráficos tangibles orientados a usuarios con discapacidad 

visual. 

 Codi UNESCO 631005 Minusválidos 

Comissió de contractació: 

 Nom Universitat Departament 

President 
Julia Galán Serrano 

(CU) 
Universitat Jaume I ESID 
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Suplent President 

Manuel Roberto 

Contero González 

(CU) 

Universitat Politècnica de 

València 
Enginyeria Gràfica 

Vocal Dept. 
Marina Puyuelo 

Cazorla (TU) 

Universitat Politècnica de 

València 

Expressió Gràfica 

Arquitectònica 

Suplent Vocal Dept. 
Ana María Torres 

Barchino (TU) 

Universitat Politècnica de 

València 

Expressió Gràfica 

Arquitectònica 

Vocal Rectorat 
Ana María Piquer 

Vicent (TU) 
Universitat Jaume I EMC 

Suplent Vocal Rectorat 

1 

María Carmen 

González Lluch (TU) 
Universitat Jaume I EMC 

Suplent Vocal Rectorat 

2 

Gabriel Songel 

González (CU) 

Universitat Politècnica de 

València 
Dibuix 

Suplent Vocal Rectorat 

3 

Pedro Pablo Company 

Calleja (CU) 
Universitat Jaume I EMC 

Suplent Vocal Rectorat 

4 

Margarita Vergara 

Monedero (CU) 
Universitat Jaume I EMC 

S’aprova per assentiment. 

 

Perfil 2: 

Figura: Professor Titular d’Universitat 

Àrea: EGA 

Perfil Docent: Expressió Gràfica Aplicada a les Construccions Arquitectòniques II (ED0914) per 

al Grau en Arquitectura Tècnica; Expressió Gràfica I (DI1003)  per al Grau en Disseny Industrial i 

Desenvolupament de Productes. 

Perfil Investigador:  

 Codi UNESCO 6201.99; Documentación y análisis gráfico del patrimonio 

arquitectónico 

 Codi UNESCO 3305.99; Intervención en edificios históricos  

 Codi UNESCO 5506.01; Historia de la arquitectura 

Comissió de contractació: 

 Nom Universitat Departament 

President  Galán Serrano, Julia  Universitat Jaume I  ESID 

Suplent President  
Vergara Monedero, 

Margarita 
Universitat Jaume I EMC 

Vocal Dept.  
López González, María 

Concepción   

Universitat Politècnica de 

València  

Expressió Gràfica 

Arquitectònica 

Suplent Vocal Dept.  
González Lluch, María 

Carmen 
Universitat Jaume I EMC 

Vocal Rectorat  
Piquer Vicent, Ana 

María 
Universitat Jaume I EMC 

Suplent Vocal Rectorat  
García Valldecabres, 

Jorge Luis  

Universitat Politècnica de 

València  

Expressió Gràfica 

Arquitectònica 

Suplent Vocal Rectorat 

2  
Francisco Juan Vidal 

Universitat Politècnica de 

València  

Expressió Gràfica 

Arquitectònica 

Suplent Vocal Rectorat 

3  
Chías Navarro, Pilar Universidad de Alcalá Arquitectura 
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Suplent Vocal Rectorat 

4  

Company Calleja, 

Pedro Pablo 
Universitat Jaume I EMC 

S’aprova per assentiment. 

 

3.2. Aprovació, si escau, perfils i comissions de contractació professorat contractat doctor interí. 

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

contractat doctor interí, de professors que ja estan a la llista d’acreditats a PCD però que se’ls 

acaba el contracte d’AJD: 

 

Perfil 1: 

Àrea: Enginyeria Elèctrica 

Perfil Docent: Màquines elèctriques, Ampliació de màquines elèctriques. 

Perfil Investigador:  

 330603 Motores eléctricos 

 330602 Aplicaciones Eléctricas 

 330601 Utilización de la corriente continua 

Requisits: Nivell C1 Valencià i B2 Anglès. 

Comissió de contractació: 

 
Titulars Suplents 

Dos vocals designats pel departament entre 

professorat de l’àrea de coneixement de la 

plaça 

Enrique Francisco Belenguer 

Balaguer 
Roberto Sanchís Llopis 

Héctor Beltrán Sansegundo Emilio Pérez Soler 

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 

Jose Carlos Alfonso Gil Ignacio Peñarrocha Alòs 

Carlos Vicente Ariño Latorre Pedro Balaguer Herrero 

Néstor Aparicio Marín Julio Ariel Romero Pérez 

El Director comenta que la proposta ve per unanimitat de l’àrea. Raúl Izquierdo pregunta si alguna 

de les assignatures del perfil docent s’imparteix en anglès, i se li respon que sí.  

S’aprova per assentiment. 

 

Perfil 2: 

En aquest cas es presenten dues propostes, ninguna d’elles consensuada per la totalitat de l’àrea: 

 

Perfil 2 – PROPOSTA A: 

Àrea: CMEM 

Perfil Docent: Acabados superficiales de productos; Ciencia y Tecnología de Materiales; 

Materiales I. 

Perfil Investigador:  

 3312.04 Materiales Metalocerámicos (Cermets) 

 3312.99 Tecnología de Materiales – Recubrimientos por Proyección Térmica 

 2211.30 Tribología 
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Requisits: Nivell C1 Valencià i C1 Anglès 

Comissió de contractació: 

 
Titulars Suplents 

Dos vocals designats pel departament entre 

professorat de l’àrea de coneixement de la 

plaça 

Julio Suay (CU) Luis Cabedo (TU) 

José Gámez (TU) Raúl Izquierdo (PCD) 

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 

Kudama Habib (PCD) Fernando Romero (CU) 

Pepe Heredia (TU) Pedro Rosado (TU) 

Lola Rodrigo (TU) José Vicente Abellán (PCD) 

 

Perfil 2 – PROPOSTA B: 

Àrea: CMEM 

Perfil Docent: Acabados superficiales de productos; Ciencia y Tecnología de Materiales; 

Materiales I. 

Perfil Investigador:  

 3312.04 Materiales Metalocerámicos (Cermets) 

 3312.99 Tecnología de Materiales – Recubrimientos por Proyección Térmica 

 2211.30 Tribología 

Requisits: Nivell C1 Valencià i C1 Anglès. Titulació: Enginyeria de Materials o Enginyeria 

Industrial o Màster en Enginyeria Industrial 

Comissió de contractació: 

 
Titulars Suplents 

Dos vocals designats pel departament entre 

professorat de l’àrea de coneixement de la 

plaça 

Kudama Habib Ángel Vicente (UPV) 

Vicente Amigó (UPV) Francisco Segovia (UPV) 

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 

Fernando Romero Pedro Rosado 

Juan B. Carda Julio Serrano 

Vicente Esteve Jose A. Heredia 

 

El Director comenta que en el cas de que una proposta no vingui consensuada per l’àrea, es el 

Consell de departament qui ha de prendre la decisió. També comenta que inicialment la proposta B 

venia amb un requisit de titulació de Enginyeria de Materials, que resultava molt restrictiu, i el 

director proposa ampliar-lo amb altres titulacions amb perfil docent semblant, afegint Enginyeria 

Industrial i Màster en Enginyeria Industrial. 

S’obre un torn de paraules. 

Ivan Cervera comenta que el motiu per el qual es proposa que la comissió estigui formada per 

professorat extern a l’àrea CMEM es per a que hi hagués persones alienes als anteriors conflictes 

que hi varen haver a l’àrea. 

José Gámez comenta que part de l’àrea veia molt restrictiu que en els requisits figurés només la 

titulació d’Enginyeria de Materials. Respecte a la proposta de comissió, comenta que la normativa 

diu que, a ser possible, ha de estar constituïda amb personal de l’àrea de coneixement, per la qual 

cosa pensa que la proposta A es raonable. A més, comenta que amb la comissió d’aquesta proposta 

s’obre una oportunitat de demostrar que a l’àrea no hi ha res personal en contra del candidat de la 



 7 

casa. Insisteix en recordar que a l’àrea sempre s’ha distingit entre places de nova creació, més 

obertes, i places de promoció, més perfilades, i li entristeix que es pensi que amb aquesta proposta 

de comissió no s’avaluarà bé al candidat. Comenta que no hi ha conflicte ni te per què haver-lo. 

Iván Cervera intervé per matisar que el perfil per a promocionar a PCD es va aprovar al 2015, i al 

posar el requisit de titulació RRHH va dir que era correcte, però veu bé ampliar-lo i afegir 

Enginyeria Industrial i Màster en Enginyeria Industrial. Comenta que una comissió amb 

professorat extern a l’àrea, com la que planteja la proposta B, ja s’ha fet altres vegades i ningú va 

plantejar res en contra, i que per això no entén que ara es qüestioni. 

Raúl Izquierdo es sent al·ludit, i matisa que en el cas de la comissió proposada per avaluar la seua 

plaça es va optar per professorat extern perquè en eixe moment no hi havia funcionaris suficients a 

l’àrea. També comenta que al proposar en la proposta B una comissió externa perquè pot ser més 

imparcial s’està considerant que els membres de la comissió plantejada en la proposta A son 

parcials. Ivan li respon que no es així. Raúl Izquierdo comenta que ell també vol que hi hagi un 

clima de normalitat, i considera que al proposar un tribunal amb els 3 membres de la UJI i de 

l’àrea s’està apostant per eixa normalitat. 

Kudama Habib comenta que en anteriors ocasions no es va posar cap inconvenient als tribunals 

externs, i no entén que ara sí.   

José Gámez comenta que els membres de la comissió de la proposta A no tenen cap interès 

especial per formar part d’ella, i que s’ha proposat perquè semblava que seguia millor la 

normativa. El Director comenta que la normativa es interpretable, i quan se li va fer la consulta al 

Vicerector se’ns va dir que la interpretació de “sempre que sigui possible” és ampla, i inclou 

possibles casos de conflictes entre persones, i que això és el Consell de departament qui ha de 

decidir-ho. Remarca que és important que el candidat estigui d’acord amb la comissió, perquè ha 

estat lo normal fins ara.  

Finalitzades les intervencions, el Consell procedeix a votar els perfils i les comissions de les 

propostes A i B. Els assistents voten per ordre de cognom, obtenint-se els següents resultats: 

 Vots a favor de la proposta A: 8 

 Vots a favor de la proposta B: 20 

 Vots en blanc: 2 

Per tant, es decideix per majoria aprovar la proposta B. 

 

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

Es proposa portar a les negociacions el proper 17 d’abril les següents propostes de necessitats 

docents per àrees, segons la força docent neta al 96% de dedicació o al 98% (FDN96 o FDN98): 

 Àrea CMEM:      

FDN=136.1, FDN96=129.09, FDN98=126.46. 

Es negociarà mantenir a l’associat que te l’àrea, i si cal reduir, es reduirà la vènia de Jorge 

García per tal de tindre capacitat de tornar a augmentar-la si cal per la incertesa dels 

sexennis per transferència (l’àrea ha demanat 3). 

 Àrea de Dibuix:  

FDN=156.5; FDN96=166.86; FDN98=163.45 

Amb la pujada de José Miguel Arce de 9 a 18 crèdits, l’àrea queda equilibrada (al 97%). 

 Àrea d’Enginyeria Elèctrica: 

FDN=194.5; FDN96=219.86; FDN98=215.37 

Hi ha una necessitat de uns 20 crèdits, que es cobriran amb un associat nou (Antonio 

Orozco, que va eixir per procediment d’urgència) i pujar 11 crèdits, pujant la vènia de 

Jorge y pujant a associats, i, si no es pot, contractant un associat nou. 

 Àrea EGA:   

FDN=169; FDN96=157.89; FDN98=154.67 
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Inclús al 96% sobren 10 crèdits, que és un dels dos associats. Es tractarà de negociar 

mantenir els dos associats amb arguments docents, però serà complicat. 

 Àrea EPF:  

FDN=178.37; FDN96=174.29; FDN98=170.73 

Es traurà l’associat (Jorge Barrera, per urgència), i, amb el semestre sabàtic de Fernando 

Romero, poden sobrar entre 3 i 6 crèdits, que es reduirien baixant a associats. 

 Àrea ESA:  

FDN=143.3; FDN96=142.8; FDN98=139.9 

Al 96% l’àrea està equilibrada. Al 98% sobrarien 3 crèdits, que es reduirien d’un associat. 

Les propostes s’aproven per assentiment. 

 

4. Assumptes de tràmit 

No hi ha. 

 

5. Torn obert de paraules 

Julio Romero pregunta quan es sabrà si finalment la UJI exigeix una dedicació del 96% o del 98%, 

i se li diu que no es sap. El Director comenta també que li varen plantejar dubtes referents a les 

reduccions per tesis llegides, i comenta que ara es consideren els darrers 4 anys, i no 5, i si es te 

menys d’una tesi dirigida (com ara el cas de les co-direccions) no s’apliquen reduccions. 

 

 

 

 

 

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, 4 d’abril de 2019 

 


