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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: 138 

Data: 11 de juny de 2019 

Hora: 11:00 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 nº137. 

 

2. Assumptes d'informe 

2.1. Informe del Director. 

El Director informa de que a les darreres negociacions amb el VOAP es va acordar que l’àrea 

d’Automàtica havia de descontractar 3 crèdits, i que l’àrea d’Enginyeria Elèctrica havia de 

contractar un ASO i pujar 3 crèdits. Finalment les àrees varen arribar a un acord pel qual una 

professora d’automàtica (Ana Zabalza) no reduiria 3 crèdits sinó que impartiria els 3 crèdits que 

puja l’àrea d’Elèctrica. 

Referent a l’àrea d’EGA, en les negociacions es va comentar que l’àrea devia descontractar 9 

crèdits. El VOAP va oferir la possibilitat de que en lloc de descontractar a un ASO de 9 crèdits, es 

convocaren 2 places d’ASO d’un semestre cadascuna per a donar la possibilitat als 2 ASOs actuals 

de poder continuar. Els ASOs varen acceptar aquesta opció, però recentment el VOAP va canviar 

d’opinió perquè l’opció no era del tot viable. Per tant la única opció possible era convocar una 

comissió per a baremar als dos ASOs per veure qui no continua. El Director comenta que aprovar 

aquesta comissió de baremació era el principal motiu per fer aquest Consell. 

El Director informa que es poden demanar projectes PPSI per a traslladar els romanents dels 

projectes d'article 83 que ja s'han acabat. Comenta que d'eixos projectes article 83 tancats, abans 

de fer el transvasament al PPSI, el professorat encara pot cobrar, però ja no es podran carregar 

compres perquè estan tancats. D’altra banda, quan s’activi el PPSI es podran carregar compres, 

però el professorat ja no podrà cobrar. 

Es comenta que de la petició que vàrem fer per a comprar material nou per als laboratoris 

finalment al nostre departament no li ha tocat res, donat que el repartiment depèn del nombre 

d’alumnes que es poden beneficiar i altres departaments han sabut vendre d’una forma més 

efectiva les seues necessitats. El Director comenta que de cara a l’any que ve hem de millorar 

l’estratègia i exposar les necessitats del Departament d’una altra forma. 

El Director informa que s’estan treballant nous criteris per al repartiment del pressupost a la UJI. 

Hi ha un esborrany que s’aprova demà i es va enviar als caps d’àrea per a revisar. Julia Galán 

intervé per comentar que a l’esborrany no es feia menció d’incloure les exposicions com a mèrits 

d’investigació, quan estan reconegudes en algunes àrees de coneixement, i ha traslladat 

l’observació. 

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

Hi ha alguns comentaris sobre la intervenció de la Rectora en la darrera Junta de Centre. Es 

comenta que la UJI obre la possibilitat de traure places d’Ajudant per atendre casuístiques 

especials, com ara el cas de l’àrea d’Expressió Gràfica en l’Enginyeria, on han tret dues places 

d’Ajudant per donar continuïtat a la tasca de dos becaris que estan a punt de defendre la tesis i de 

finalitzar la beca, mentre aconsegueixin l’acreditació i promocionar a AJD. 

La Rectora va comentar de forma general que l’oferta de Graus no te per què ser estàtica sinó 

dinàmica, obrint la possibilitat a eliminar alguns graus i implantar-ne de nous, sempre que la 

operació tingui un cost baix. 

Héctor Beltrán pregunta per la situació del Grau en robòtica, però encara no hi ha propostes 

concretes. Héctor Beltran i Julio Romero veuen estrany que es pugui oferir un grau sencer sense 

compartir matèries amb altres graus o tenir en conter un nombre major d’àrees de coneixement. Es 

comenta que el grau podria tindre també un problema de falta d’alumnes. 
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3. Assumptes per aprovar: 

3.1. Aprovació, si escau, comissió de renovació de contractes. 

Es proposa la següent Comissió que ha de baremar els CV de 2 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 

Beatriz Sáez Riquelme 

Un membre vocal designat pel Departament entre 

professorat funcionari/contractat a temps complet d’altres 

àrees del Departament o afins 

Diego José Díaz García 

El Director comenta que a la Comissió s’integrarà també un representant dels sindicats. 

La composició de la Comissió s’aprova per assentiment. 

 

3.2. Aprovació, si escau, de la memòria del departament de l’any 2018. 

El Director agraeix els comentaris rebuts. 

La Memòria s’aprova per assentiment. 

 

4. Assumptes de tràmit 

No hi ha. 

 

5. Torn obert de paraules 

No ni 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, 11 de juny de 2019 

 


