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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: 135 

Data: 8 de febrer de 2019 

Hora: 12:00 h 

Lloc: Seminari TC-2406-DS 

 

 

 

A
s

s
is

te
n

ts
 

E
x

c
u

s
e

n
 

A
b

s
e

n
ts

   

A
s

s
is

te
n

ts
 

E
x

c
u

s
e

n
 

A
b

s
e

n
ts

 

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 nº134. 

 

2. Assumptes d'informe 

2.1. Informe del Director. 

El Director informa que ha sortit una convocatòria a la UJI per a la dotació de laboratoris docents 

amb material nou, i que el termini de presentació de sol·licituds (a través de projectes) acaba el 21 

de febrer. S’han destinat 75.000€ per a tota la UJI. La quantitat mínima que es pot demanar per 

projecte es de 5.000€ i la màxima de 15.000€, però ha d’haver un cofinançament per part del 

departament: o bé 1/3 del que es demana, o bé 1/3 del pressupost del Departament per a docència 

dividit pel nombre d’àrees. Comenta que es farà el càlcul de quants diners serien. 

El Director comenta que hi ha hagut un problema amb la factura d’Adobe. Es deuria d’haver pagat 

amb els diners que es varen reservar al 2018, però sembla que la factura es va perdre i part no es 

va pagar a temps. Com que la factura estava a data de l’any passat i ara s’ha tornat a fer, ja no es 

pot pagar amb els diners de 2018, sinó que deuria de ser amb els diners de 2019. Es comenta que 

s’està tractat de trobar una solució, com ara demanar a la UJI que tingués en conter la particularitat 

del cas i fera una dotació addicional per a pagar el que queda.  

El Director comenta que l’acord marc de subministrament de material químic de laboratori ja està 

en marxa. Comenta que es faran també acords marcs per a material d’informàtica i de papereria, 

però s’està plantejant per fer-los d’una altra forma. Comenta que s’està ultimant l’acord marc per a 

viatges i hotels.  

S’informa que Pepe Heredia va a crear una Càtedra d’Empresa relacionada amb l’industria 4.0. 

Pepe Heredia intervé per explicar-ho un poc. Comenta que es tractaran temes com la intel·ligència 

artificial, les simulacions, o la fabricació additiva, i hi hauran 4 ó 5 empreses implicades. El 

Departament ha de destinar un espai físic per a les persones que es van a contractar, però ara 

mateix no te un espai clar per cedir. Es comenta que una opció podria ser fer servir un despatx dels 

ASOs d’EGA que actualment està buit. 

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

No hi ha intervencions. 

 

3. Assumptes per aprovar: 

3.1. Aprovació, si escau, places del Departament d’acord a l’Oferta Pública d’Ocupació de PDI 

de 2019. 

Es proposen per a la seva aprovació 3 places del Departament que ja han arribat als primers llocs 

de la llista d’espera: 

 Plaça de PCD: Francisco Felip (EGA). 

S’aprova per assentiment. 

 Plaça de PCD o TU: Jaume Gual (EGA). En aquest cas el candidat te les dos 

acreditacions, i es el Departament qui ha de decidir  per si hi haguera diversos candidats a 

promocionar. En aquest cas el candidat ha manifestat que prefereix la de TU, i la única 

persona en l’àrea EGA que va aconseguir l’acreditació a TU un mes abans ha manifestat 

que no vol passar abans que ell, i no s’oposa a que sigui ell qui promocioni. 

S’aprova per assentiment. 
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 Plaça de PCD: Néstor Aparicio (EE). En aquest cas el candidat ha demanat que no surti la 

plaça (la normativa de la UJI ho permet), donat que prefereix esperar a tindre l’acreditació 

a TU i optar a una plaça d’aquest tipus. 

 

3.2. Aprovació, si escau, sol·licituds de Venia Docendi. 

De moment es presenten 5 sol·licituds de Venia Docendi, tot i que el termini acaba el 21 de febrer: 

 Rubén Moliner (àrea EPF): Sol·licita impartir 3 crèdits en l’assignatura ET1029-

Tecnologies de Fabricació.  

 Carlos Díaz Sanahuja (àrea ESA): Sol·licita impartir 6 crèdits en l’assignatura Ex1023-

Sistemes Automàtics. 

 Óscar Miguel Escrig (àrea ESA): Sol·licita impartir 6 crèdits en l’assignatura Ex1023-

Sistemes Automàtics. 

 Braulio Beltrán (àrea CMEM): Sol·licita impartir 3 crèdits en l’assignatura ET1036-

Tecnologia de Materials. 

 Jorge García Cañadas (àrea CMEM): Sol·licita impartir 8 crèdits en les assignatures 

DI1010-Materials I i en l’assignatura de màster Materiales Avanzados. 

S'aproven per assentiment.  

 

3.3. Aprovació, si escau, canvi de representants en comissions de titulació. 

Es proposen per a la seva aprovació els següents canvis de representant en les comissions de 

titulació:  

 En el Grau en Disseny Industrial Pedro Rosado substituirà a Fernando Romero com a 

suplent. 

 En el Grau d’Enginyeria Elèctrica José Vicente Abellán substituirà a Fernando Romero. 

 En el Grau d’Enginyeria Mecànica Gracia Bruscas passa a ser la titular, i Ricardo Vidal 

passa a ser suplent. 

S’aproven per assentiment. 

 

3.4. Aprovació, si escau, convocatòria de beques del Pla Estratègic. 

Al Pla Estratègic hi ha prevista una partida per a beques de col·laboració d’estudiants per donar 

suport al professorat del departament. La idea és prioritzar les ajudes per als professors que tinguin 

una situació més feble de cara a la estabilització i encara han de promocionar. Amb el pressupost 

disponible es proposa traure 4 beques de 2 mesos cadascuna. El director comenta que aquestes 

beques abans es convocaven cap al final d’any, però enguany es proposa fer-ho ara per tal de que 

puguin començar abans, en funció de les necessitats. Es comenta que en el cas de que hi hagin més 

sol·licituds que beques, la Permanent estudiarà com prioritzar-les.  

S’aprova per assentiment. 

 

3.5. Aprovació, si escau, perfil i comissió de plaça de Professor Titular de l’àrea d’Enginyeria 

de Sistemes i Automàtica. 

La plaça que es convoca es la que actualment exerceix Julio Romero, que segons la recent 

sentència sobre les places de Titular convocades al 2012 ha quedat anul·lada i ha de tornar a 

convocar-se. El Director comenta que Julio Romero li ha demanat fa poc de que aquest punt es 

posposi, donat que hi ha novetats al respecte que li acaba de comunicar el Vicerector. 
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4. Assumptes de tràmit 

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

S’aprova per assentiment. 

S'han assignat 14 crèdits al Departament per càrrecs acadèmics per al curs 2018/2019, i es proposa 

distribuir-los com l’any passat: 

 Direcció: reducció de 9 crèdits 

 Secretari: reducció de 5 crèdits 

S’aprova per assentiment. 

 

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, 8 de febrer de 2019 

 


