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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: 130 

Data: 22 de maig de 2018 

Hora: 11:00 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 129. 

 

2. Assumptes d'informe 

2.1. Informe del Director. 

El Director comenta que li va transmetre a la nova Directora de l’ESTCE la preocupació per la forma 

en la que es duen a terme les eleccions a les direccions de Grau, on no hi ha un procediment clar. Li 

va dir que es comprometia a fer un debat en la Junta de Centre per a decidir com deuria de ser aquest 

procediment. Comenta que hi ha diversos antecedents, com el cas de la renovació del Grau 

d’Enginyeria Mecànica i les eleccions al Grau de Tecnologies Industrials. 

Comenta que ja s’han resolt les sol·licituds de semestres sabàtics, però que com hi varen haver més 

sol·licituds que diners, la comissió va decidir que no es podia concedir més d’una sol·licitud per 

persona, abans de baremar. La forma de baremar ha provocat certa polèmica perquè els criteris no 

estaven clars a l’inici de la convocatòria. Comenta que a Pedro Balaguer només li varen concedir 

un. 

El Director informa que hi ha un nou procediment per a compres menors, on en un mateix any no es 

poden facturar més de 15.000€ al mateix proveïdor. S’ha dividit a la UJI en diverses “unitats 

funcionals”, tantes com departaments. En el nou procediment, el director de cada departament (o 

“unitat funcional”) autoritza la compra si veu que no s’arriba al límit anual. Com que aquest 

procediment de divisió no està clar que sigui legal, i hi ha coses que no estan clares, tots els Directors 

de departament de l’Escola han demanat una reunió per a clarificar el tema. 

S’informa de que ja s’han publicat les places de funcionari del nostre Departament. Hi ha dos CU i 

un TU. S’espera que les proves siguin abans de l’estiu. 

El Director informa de que en el departament EMC ens han preguntat si voliem contribuir amb 200€ 

a la compra de la llicència CYPE. Comenta que Héctor Beltran diu que sí tenia intenció de fer-la 

servir el curs que ve, així que s’ha decidit col·laborar amb eixos 200 euros.   

Es recorda que hi ha part del PAS i del PDI que encara no han fet el curs online de prevenció de 

riscos laborals. El director informa dels noms i recorda que tenen fins el 31 de juliol per a fer-lo.  

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

Ignacio Peñarrocha comenta que la última Comissió d’Investigació va ser molt ràpida. 

Fernando Romero comenta que no veu be que es facin reunions virtuals per a ratificar l’elecció d’una 

vicedirecció de Grau, i demana que es cuiden les formes, remarcant que es un tema cultural, formal 

i legal. 

 

3. Assumptes per aprovar: 

3.1. Aprovació, si escau, de la nova plantilla de professorat per al curs 2018/2019: perfils i 

comissions de contractació i renovació de contractes. 

 

Es proposa l’aprovació de la nova plantilla de professorat per al curs 2018/2019, resultat de la 

negociació del dia 27 d’abril amb el Vicerector, així com els perfils de les noves contractacions: 
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 Àrea de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica: Es proposa baixar 3 

crèdits a un associat. Clemente Martin passaria a impartir 9 crèdits, donat que és 

l’únic associat que hi ha, i està a 12 crèdits. 

 Àrea d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica: Es comenta que a Pedro Balaguer 

només se li ha concedit un semestre sabàtic, i per tant l’àrea només puja 6 crèdits. 

Es proposa pujar a dos associats: 3 crèdits a Ana Zabalza i 3 crèdits a Paco Forcada. 

 Àrea de Dibuix: L’àrea perdia 2,7 crèdits, però finalment es va acordar no reduir cap 

contracte. 

 Àrea d’Enginyeria Elèctrica: Es proposa reduir 3 crèdits a l’ASO: David Fortanet, 

qui passarà a impartir 12 crèdits, que és l’únic que estava a més de 9 crèdits. 

 Àrea d’Enginyeria dels Processos de Fabricació: Les necessitats de l’àrea eren de 6 

crèdits, però donat que en dos assignatures de Disseny s’havien assignat un número 

insuficient de grups de laboratori, es va demanar que ens donara holgura per a 

impartir els 4.3 crèdits necessaris per a resoldre eixe tema. El Vicerector va acceptar 

el contracte d’un nou ASO de 9 crèdits (PAL 6h), donant una part (3 crèdits) dels 

crèdits necessaris (4.3). Es proposa el següent perfil: 

- Perfil docent: Tecnologies de Fabricació 

- Horari de matí  

 Àrea d’Expressió Gràfica Arquitectònica: S’han de descontractar uns 36 crèdits i 

l’àrea te 4 ASOs. El Vicerrector va autoritzar descontractar només 30 crèdits (2 

ASOs) i baixar el contracte dels altres 2 ASOs a 9 crèdits. Hi ha dos opcions per a 

decidir la no renovació de 2 ASOs: 

1. Opció 1:  no renovar al ASO amb perfil d’arquitectura, i baremar als ASOs 

amb perfil de disseny per no renovar a un. Els dos que quedarien estarien 

amb 9 crèdits. 

2. Opció 2: baremar a tots els ASOs a l’hora, independentment de l’àmbit del 

que vinguin per no renovar a 2 d’ells. Els dos que quedarien estarien amb 9 

crèdits. 

El Director convida a que hi hagi un debat en el Consell i es faci una votació per 

triar una opció, o proposar una tercera opció, si resulta viable. Comenta que el curs 

passat vàrem tindre al Consell un debat igual, i recorda que els ASOs varen ser 

contractats segons un perfil. El Director comenta que la baixada de crèdits afecta a 

assignatures de perfil d’arquitectura, i que el nombre de crèdits en assignatures de 

perfil de disseny segueixen igual que al curs passat. 

Néstor Aparici planteja que si tota la reducció es en crèdits del Grau d’Arquitectura, 

per què la situació ha de afectar a disseny. El Director comenta que l’àrea on està el 

professorat es la mateixa. 

José Teodoro, ASO de EGA, intervé per comentar que ell ha donat classe en diversos 

Graus de la UJI, inclòs el Grau en Disseny. 

El Director comenta que el professorat a temps complet d’EGA més prompte o més 

tard tindrà que donar crèdits en el Grau en Disseny, donat que no hi ha prou crèdits 

en el d’Arquitectura, però entén que la figura de professor associat es un altre cas, 

donat que es tracta de contractes temporals. Com a Director de departament planteja 

als assistents que es preguntin cóm s’impartirien millor les assignatures del Grau en 

Disseny. Comenta que ell creu que es donarien millor si els ASOs amb perfil de 

disseny i amb més experiència en les matèries del Grau es quedaren. 

Santiago Martín, ASO de EGA, comenta que està impartit classe al Grau en Disseny 

des de 2009 i que, com a professional del disseny, ha observat una carència de 

professorat format en disseny que impartisca classes a aquest Grau. Pensa que es bo 

que una titulació s’enriqueixi amb més perfils variats de professorat que vingui 

d’altres àmbits, però donat que actualment el nombre de professors formats en 
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disseny al Grau es molt baix, troba que seguir minvant aquest nombre no ajuda a 

mantindre la qualitat docent. 

Mª Jesús Máñez pregunta quants ASOs que donen classe al Grau en Disseny tenen 

realment perfils en disseny, perquè no tots els tenen. 

Mª Luisa García, ASO de EGA, fa una llarga intervenció. Comenta que ella és 

professora del Grau en Disseny des de 2006. Comenta que se li va contractar amb el 

requisit de ser Llicenciada en Belles Arts per a impartir les assignatures de 

Presentació de Productes i Taller de Models al Grau en Disseny, i que encara està 

impartint en l’actualitat. Comenta que va ser PAL12 fins al 2014, any en el que tant 

ella com la resta de associats amb perfil de disseny va acceptar reduir la seua 

dedicació per evitar l’acomiadament d’altres ASOs de l’àrea amb perfils més afins 

a arquitectura. Comenta que el curs passat se’ls va tornar a demanar una reducció de 

dedicació per evitar un cas semblant, però aleshores es va decidir que no era viable 

perquè es considerava que la reducció ja afectaria a la qualitat de la docència en el 

Grau en Disseny. Comenta que per al curs que ve s’està plantejant la possible no 

continuïtat dels ASOs amb perfil de disseny pel compromís de la universitat en 

promocionar al professorat a temps complet que no te un perfil de disseny, alguns 

en la figura de PCDi, que entén que no existeix legalment, i altres encara no 

consolidats. Entén que el Departament planteja fer servir estos crèdits que deixarien 

els ASOs per a completar els horaris de professors que no tenen el perfil exigit, però 

que han vist minvar es crèdits per una caiguda en la matriculació al Grau 

d’Arquitectura Tècnica. 

A continuació, cita el punt 5.6.f de l’Acord sobre el Pla de Millora de les Condicions 

Acadèmiques i Laborals del Professorat Associat a temps parcial a l’UJI de 2008, 

relatiu a les condicions per a la no renovació de contractes, on diu que “Queda exclòs 

d’aquest procediment el professorat associat a temps parcial que ocupe places amb 

perfils professionals específics (això és, adscrits a una assignatura o grup 

d’assignatures) sempre que continuen existint les necessitats docents que generaren 

aqueixes places i no hi haja professorat a temps complet que es faça càrrec 

d’aquestes.” Comenta que les necessitats per les quals se li va contractar encara 

existeixen en l’actualitat, i inclús per al curs que ve l’àrea encara tindrà un grup més 

en una assignatura del Grau en Disseny. Assenyala que els dos professors a temps 

complet de l’àrea amb perfil de disseny tenen una dedicació que els impedirà assolir 

l’any que ve tots els crèdits que imparteixen els ASOs de disseny. Planteja que, amb 

les dues opcions que es proposa votar, el Departament podria estar incomplint 

l’esmentat Pla de Millora, devaluant la qualitat de la docència. 

Per acabar la intervenció, prega al Departament que es valori cóm solucionar el 

problema respectant el Pla de Millora, evitant alhora que professorat qualificat a 

temps complet no tingui que completar la seua dedicació amb crèdits d’un perfil 

diferent al seu. Demana que es valori si professorat amb perfils diferents deuria 

d’estar adscrit a la mateixa àrea. Per últim, planteja una tercera opció, en la que a 

l’hora de no renovar contractes es prioritzi l’afinitat del perfil del professorat per 

sobre del seu tipus de contracte, sigui temps complet o ASO a temps parcial.  

 

El Director intervé per comentar que aquesta tercera opció no ha sigut autoritzada 

pel Vicerector, i comenta que només podem votar les dues opcions que ha autoritzat. 

Comenta que a l’àrea sí hi ha personal a temps complet que podria fer-se càrrec de 

les assignatures, per tant no s’aplicaria el punt 5.6.f, i que s’entén que un temps 

complet d’un àrea de coneixement deuria de poder donar les assignatures de l’àrea, 

independentment de la seua afinitat. José Luis Navarro intervé per opinar que no 

sempre un professor d’un àrea pot donar bé qualsevol assignatura de l’àrea, i 
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comenta el cas de la seua àrea, on hi ha assignatures molt diferents que requereixen 

professors amb perfils diferents. 

Santiago Martín comenta que es dolorós que el Grau en Arquitectura Tècnica perdi 

tant alumnat, però que tampoc veu just que la crisi de la construcció acabi afectant 

al Grau en Disseny. Planteja al Departament la pregunta de què es millor per a donar 

disseny, si un ASO amb perfil d’arquitectura o un ASO amb perfil de disseny. 

Comenta que els ASOs que venen del món del disseny aporten coses que no aporten 

la resta de tipus de professors, donat que venen amb una experiència provinent del 

món professional del disseny. 

Per últim, José Teodoro proposa fer una baremació per capacitats i coneixements de 

tots els ASOs, per tal de veure quin es el millor perfil. 

 

Finalitzades les intervencions, el Director proposa decidir per votació quina opció 

dur a terme, entre les 2 autoritzades pel Vicerector. Demana als ASOs que no formen 

part del Consell que s'absentin durant la votació. 

En el moment de la votació hi ha presents 18 persones. Hi ha un vot delegat. Els 

assistents voten per ordre de cognom, obtenint-se els següents resultats: 

 Vots a favor de l’opció 1: 14 

 Vots a favor de l’opció 2: 3 

 Vots en blanc: 2 

Per tant, es decideix per majoria aprovar l’opció 1. 

3.2. Aprovació, si escau, de la memòria del departament de l’any 2017.  

El director comenta que Ignacio Peñarrocha va suggerir a la Permanent que la denominació “becari”, 

quan era referida a personal FPU, es podria canviar per “personal investigador en formació”.  

La Memòria s'aprova per assentiment. 

 

4. Assumptes de tràmit 

4.1. Aprovació, si escau, sol·licituds de pagament d’inscripcions a congressos. 

Es proposen per a la seva aprovació dos sol·licituds de pagament d’inscripció a congressos: 

 ‘International Conference on Thermoelectrics 2018’, de 400 euros, presentada per Jorge 

García Cañadas. 

 ‘Innovative Material Science &Nanotechnology conference’, de 499 $, presentada per Ivan 

Cervera González. 

Les 2 sol·licituds s'aproven 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. 
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El Secretari Vistiplau  

 El Director  

 

 

Signat: Francisco Felip Miralles Signat: Roberto Sanchis Llopis 

 Castelló de la Plana, 22 de maig de 2018 


