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1. Presentació 

 

Aquest curs 2018-2019 ha estat marcat per la renovació dels diferents òrgans de govern de 

la Universitat Jaume I. Des del moment en què vam prendre possessió el nou Consell de 

Direcció, al mes de juny, hem estat reivindicant una millora en el sistema de finançament de 

les universitats públiques valencianes i, molt especialment, una millora per a la nostra 

Universitat. 

 

Hem estat treballant per obtindre finançament addicional i per poder licitar el segon edifici de 

la Facultat de Ciències de la Salut. Una bona notícia és que els pressupostos de la Generalitat 

Valenciana per a 2019 inclouen una línia específica per finançar la segona fase de l’àrea de 

la Salut. També estem treballant per a establir un conveni on s’especifique la quantitat de la 

resta d’anualitats a rebre per finalitzar aquesta segona fase. Esperem que amb açò puguem 

posar en marxa, al més prompte possible, la licitació del segon edifici de la Facultat de 

Ciències de la Salut. 

 

Un altra bona notícia és que la Generalitat ha sigut sensible a la petició de les universitats de 

no reprogramar les anualitats del conveni del deute històric. Des de l’UJI vam transmetre a la 

Generalitat que, com a conseqüència de la retallada que va patir la transferència ordinària en 

2013 i la seua posterior congelació, unida al creixement vegetatiu de costos (antiguitat de 

plantilla, IPC...) i les despeses derivades de la posada en marxa de nous títols, la transferència 

que es deriva de l’anomenat conveni del deute històric s’ha convertit en finançament 

estructural. Reprogramar el deute històric en el cas de l’UJI era especialment difícil, com a 

conseqüència de l’infrafinançament que hem patit en no considerar-se des de 2010 el nombre 

d’alumnes ni el volum d’activitat real de cada universitat. 

 

També vam traslladar a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i a la 

Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, la necessitat que la Generalitat Valenciana finançara 

els complements per normativa estatal i autonòmica (CNEA). Finalment, s’ha inclòs una 

partida pressupostària en el projecte de pressupostos de la Generalitat: del total de 12 milions 

consignats, l’UJI rebrà una quantitat estimada d’1.300.000,00 euros.  

 

Per altra banda, en el marc de la Comissió d’Estudi sobre Finançament Universitari, amb 

participació de les cinc universitats públiques i representants de la Conselleria d’Educació, 

Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, hem plantejat 

analitzar el sistema de finançament actual i plantejar propostes per a les anualitats futures. 

És la nostra intenció, al llarg de 2019, mantenir una actitud de diàleg, al mateix temps que 

reivindicativa, per tal de millorar el sistema de finançament actual, en especial en allò que 

afecta la nostra Universitat. Igualment, celebrem els recursos consignats al projecte de 

pressupost de la Generalitat Valenciana per fer efectiva la carrera professional del PAS i altres 

millores retributives al PDI (hem estimat que a l’UJI correspondran 3.300.000,00) i les millores 

del personal laboral, després d’aprovar el conveni col·lectiu (la quantitat que hem estimat que 

correspondrà a l’UJI el 2019 ascendirà a 1.000.000 d’euros). 

 

La situació econòmica presenta certa millora respecte a 2018. A més a més, en l’àmbit de la 

investigació, hem aconseguit dotació de l’equipament científic per valor de 3,5 milions d’euros 
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que ens permetrà impulsar, entre altres, el centre de robòtica subaquàtica. Tot això ens ajuda 

a mirar endavant amb optimisme, tot i que encara tenim per davant un escenari econòmic i 

legislatiu que pot afectar el projecte de la nostra Universitat.  

 

També hem estat treballant en el pla d’estudis i en l’anàlisi de viabilitat econòmica de la 

titulació de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Aquesta titulació ja es va plantejar a l’UJI el 

2008 i 2009. Es tracta, per tant, de recuperar una proposta històrica de la Universitat perquè 

la Universitat pública de Castelló puga oferir aquesta titulació a la societat de Castelló. Pel 

que fa al pla d’estudis que es va elaborar al seu moment s’està revisant perquè l’estructura 

acadèmica actual de la Universitat és diferent. En aquest moment la relació d’aquests estudis 

amb altres àmbits com el de la salut, l’educació i la gestió empresarial afavoriria la possibilitat 

d’oferir dobles graus, després que estiga implantada. Ara bé, la posada en marxa d’aquests 

estudis està condicionada a millorar el finançament que en aquests moments rep la 

Universitat Jaume I i que reclamem des de fa temps.  

 

Així mateix, hem impulsat diferents projectes nous, com el projecte de “cultura científica i 

ciència ciutadana”, la instal·lació del punt violeta rainbow al campus o la posada en marxa del 

projecte UJI SABIO per a projectes en l’àmbit clínic i traslacional de salut per a grups 

d’investigació mixtos entre l’UJI i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. També 

hem afavorit una gestió més participativa i transparent, mitjançant l’enviament de correus que 

avancen els continguts a tractar en les reunions. Tot això ho hem fet amb poc de temps, 

alhora que hem donat continuïtat als diferents projectes institucionals i hem simplificat, en la 

mesura del possible, la gestió acadèmica.  

 

En aquest Claustre volem compartir amb vosaltres les línies de govern per a 2019. Unes línies 

en què destacarem les noves accions, ja que entenem que el conjunt d’accions i projectes 

que ja estan en marxa continuaran el seu desenvolupament al campus. Us avancem també 

que la internacionalització, l’impuls digital, la igualtat de gènere i la inclusió seran eixos 

transversals que impregnaran cada àmbit d’actuació durant el proper any.  

 

Les noves accions que volem impulsar durant 2019, les hem agrupades en 5 grans àmbits:  

 

● Les persones. El factor més valuós i clau d’èxit són les persones que formen part de 

la comunitat universitària. Treballarem per reconèixer l’esforç, la capacitat i el mèrit de 

totes les persones, i mantindrem una actitud reivindicativa per millorar les condicions 

laborals dels treballadors i treballadores. També treballarem per aconseguir que cap 

persona deixe d’estudiar a la Universitat per motius econòmics. Per a tot això resultarà 

essencial la suma d’esforços i la col·laboració dels i les representants sindicals, socials 

i de l’estudiantat. 

 

● Els estudis i la formació. L’oferta d’estudis oficials constitueix una de les claus que 

fan atractiva la Universitat. Per tant, encetarem una reflexió per tal de revisar la nostra 

oferta tant a nivell de grau, màster i dobles graus, i impulsarem la competència digital, 

l’emprenedoria i la competència lingüística, especialment de l’estudiantat. Pel que fa 

als estudis propis, reforçarem l’oferta en àmbits estratègics i enfortirem la relació amb 

institucions públiques, privades i el sector empresarial, per tal que la formació 

continuada siga un instrument adequat per al reciclatge dels sectors professionals. 

 



 

 

 

 4 

● La generació de coneixement, la transferència i la innovació. Els canvis que s´han 

produït en l’àmbit de la investigació fan necessari ajudar el personal investigador en 

la seua activitat de captació i gestió de recursos. També promourem una cultura de la 

investigació orientada a la innovació, la transferència del coneixement i el seu impacte 

en la societat. Finalment, encetarem programes específics d’ajudes a la retenció i 

incorporació de talent. 

 

● El compromís social, cultural i lingüístic. El compromís social està ja integrat en la 

nostra institució, per la qual cosa enfortirem els valors i els comportaments ètics en 

cada una de les accions que impulsarem. També integrarem la cultura com a valor i 

com a referent al campus, a les seus i a les comarques, com a mostra del nostre 

compromís social amb el territori. Al mateix temps, volem que l’UJI siga una Universitat 

oberta al món i per això impulsarem el coneixement de llengües, alhora que 

avançarem en l’ús de la llengua pròpia i promourem el respecte cap a totes les 

cultures. 

 

● La governança i la sostenibilitat. La complexitat i la càrrega burocràtica s’han 

incrementat considerablement a les universitats. Per mitigar la càrrega burocràtica 

impulsarem la simplificació en la gestió. L’elecció de la Comissió per a la Reforma dels 

Estatuts ens portarà també a una simplificació de la normativa interna; la simplificació 

serà també un element clau en l’elaboració d’un nou pla estratègic de l’UJI. També 

farem servir la comunicació interna per incrementar la transparència, la participació de 

la comunitat universitària i la rendició de comptes. Per últim, treballarem per millorar 

l’actual sistema de finançament, per incrementar la captació de recursos privats i 

millorar l’eficiència en el seu ús, per tal d’atendre necessitats d’infraestructures, 

inversions i creixement en l’oferta acadèmica. 

 

 

A més a més, des del Consell de Direcció ens comprometem a treballar amb rigor, diàleg, 

i transparència, reivindicant les millores necessàries per a donar un servei públic a la 

societat a la qual servim.  

 

 

Eva Alcón Soler 

Rectora de la Universitat Jaume I 
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2. Línies de govern 

2.1 Les persones 

▪ Estudiantat 

1. Revisió de la política d’ajudes i beques amb l’elaboració d’un pla propi i una 

convocatòria única que tindrà en compte les noves necessitats de l’estudiantat. 

2. Impuls d’un Pla de pràctiques internacionals (UJI WORLD), amb col·laboració i 

patrocini d’empreses de l’entorn amb un perfil internacional i millora de l’atenció a 

l’estudiantat estranger. 

3. Revisió dels programes del foment a l’excel·lència, per a premiar la permanència del 

millor estudiantat de grau en el màster i retindre el talent. 

4. Foment de la participació activa de l’estudiantat, facilitant la tasca del Consell de 

l’Estudiantat, amb la renovació de la Comissió d’Assumptes Estudiantils, la creació 

de la Casa de l’Estudiantat i el reforç de les ajudes a les associacions estudiantils. 

 

▪ Personal d’administració i serveis (PAS) 

5. Modificació de la relació de llocs de treball (RLT) per tal de solucionar la 

infracatalogació de determinats llocs de treball.  

6. Anàlisi intern de necessitats per al disseny d’una RLT adaptada als canvis que s’han 

produït a la Universitat. 

7. Simplificació del sistema de productivitat per tal de fer-lo més senzill i eficaç. 

 

▪ Personal docent i investigador (PDI) 

8. Reivindicació de l’eliminació de la taxa de reposició per a afavorir la promoció de les 

persones que estan acreditades. 

9. Dotació de places a temps complet destinades a pal·liar deficiències en alguns àmbits 

amb necessitats especials. 

10. Simplificació del sistema de seguiment de l’activitat docent i el model d’avaluació 

docent. 

11. Revisió de les reduccions docents basant-nos en els mèrits de les persones en els 

diferents àmbits de dedicació i promovent mesures per pal·liar l’increment de 

despesa en el capítol I. 

 

 

2.2 Els estudis i la formació de l’estudiantat 

▪ Oferta d’estudis i gestió acadèmica 

12. Revisió, amb la participació dels centres, de l’oferta de graus i màsters, per tal de 

tindre propostes més atractives i actualitzades. 
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13. Disseny d’un procediment per a l’establiment de dobles títols internacionals.  

14. Seguiment de la convocatòria de la European Universities Initiative i estudi de les 

possibilitats de participació en aquesta.  

15. Adaptació de l’oferta pròpia per tal que siga coherent i que complemente els estudis 

oficials, per donar resposta a les necessitats socioeconòmiques i culturals de l’entorn. 

 

▪ Innovació educativa i formació continuada 

16. Redisseny de l’oferta d’innovació educativa i coordinació de les diferents línies 

d’actuació. 

17. Disseny del pla UJI DIGITAL per al foment de la competència digital, l’establiment 

de criteris per a la docència en línia i blended learning, i l’impuls de projectes com ara 

la projecció sense fils o el redisseny d’espais d’autoenregistrament i videoconferència. 

18. Disseny d’un programa formatiu per a estudiantat estranger, que incloga, entre 

altres, cursos d’idiomes, i aspectes relacionats amb la geografia i la cultura de l’entorn 

de l’UJI.  

 

2.3 La generació de coneixement, la transferència i la innovació 

▪ Investigació i generació de coneixement 

19. Adhesió als principis de la carta europea del personal investigador i codi de 

conducta per a la seua contractació, per tal d’obtindre el segell HR Excellence in 

Research, mitjançant el disseny singularitzat d’una estratègia alineada amb aquests 

principis europeus.  

20. Creació de l’Observatori de la Recerca, amb l’objectiu de proporcionar suport i 

assessorament al personal investigador en qüestions relatives a la informació 

bibliomètrica, la gestió digital en la recerca, i la publicació en obert de dades i resultats 

d’investigació. 

21. Llançament del Programa UJI SABIO, amb la finalitat de col·laborar des dels diferents 

àmbits de l’UJI amb les institucions de recerca en biomedicina i salut, i estimular nous 

projectes de recerca. 

22. Revisió de les convocatòries pròpies de personal investigador i posada en marxa del 

Programa UJI TALENT adreçat a la contractació temporal de personal investigador 

d’alta qualificació que incorpore noves línies d’investigació. 

23. Definició d’una estratègia d’instituts d’investigació que incloga la dotació d’espais 

i infraestructures. 

 

▪ Innovació i transferència 

24. Creació de la Unitat d’Innovació i Transferència, que integre els recursos existents 

en aquesta matèria, i servisca per difondre l’oferta tecnològica i establir nous 

mecanismes de suport al personal investigador. 
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25. Desenvolupament del programa Cultura Científica i Ciència Ciutadana, el qual 

vertebrarà la política institucional de l’UJI en matèria de comunicació i difusió de 

l’activitat científica del seu personal investigador. 

26. Creació del Laboratori de Fabricació Digital (Fablab) a l’ESPAITEC, que estarà 

obert a tota la comunitat universitària. 

 

2.4 El compromís social, cultural i lingüístic 

▪ Igualtat, inclusió i compromís social 

27. Potenciació d’accions acadèmiques de sensibilització i formació que contribuïsquen a 

l’apoderament de les dones, i disseny d’accions de conciliació que es deriven del 

II Pla d’Igualtat.  

28. Sensibilització respecte a la diversitat afectivosexual i potenciació del primer punt 

violeta-rainbow existent a les universitats públiques de l’Estat.  

29. Llançament d’una nova convocatòria de premis d’investigació en l’àmbit de la 

responsabilitat i el compromís social, especialment en temes de voluntariat, i revisió 

i promoció del programa UJI voluntària.  

 

▪ Política lingüística 

30. Disseny d’una nova estratègia de convivència i promoció de llengües, amb la 

participació de la comunitat universitària, centrada en l’ús i coneixement del valencià i 

de l’anglès, i impulsant accions com ara el Protocol d’actuació en casos de 

conflictes lingüístics i la campanya "sense complexos". 

31. Promoció del coneixement i ús del llenguatge inclusiu i no sexista revisant 

normatives, web i aplicatius de l’UJI. 

 

▪ Cultura i extensió universitària 

32. Creació d’un projecte cultural global definit sota la marca UJI ENCULTURA que 

incloga una convocatòria de projectes culturals, per tal de promocionar i difondre 

les activitats dels membres de la comunitat universitària. 

33. Impuls de la universitat d’estiu amb perfil institucional que es configure com una 

oferta diferenciada, atractiva i de qualitat. 

34. Elaboració d’un programa singular en el context d’Alumni-SAUJI que integre el 

personal jubilat de l’UJI (tant PDI com PAS). 

 

2.5 La governança i sostenibilitat 

▪ Estructura organitzativa i de gestió  

35. Elaboració i aprovació d’un nou pla estratègic de l’UJI per als anys 2019-2022 que 

servirà per concretar les accions de govern necessàries per al compliment dels 
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compromisos adquirits en les darreres eleccions. Aquest nou pla ens servirà també 

per a avaluar periòdicament el grau de compliment dels compromisos adquirits.  

36. Simplificació del procés de gestió del pla estratègic de les unitats acadèmiques, 

mitjançant l’eliminació del catàleg d’accions i la reducció del nombre d’indicadors. 

37. Elaboració d’un nou document de criteris de repartiment de pressupost en les 

unitats acadèmiques, que utilitze indicadors més senzills i que incorpore no sols 

departaments sinó també instituts i centres.  

38. Inici del procés d’avaluació institucional per centres que substituïsca els actuals 

processos d’acreditació individual de les titulacions. 

 

▪ Simplificació de la normativa 

39. Elecció de la Comissió per a la Reforma dels Estatuts, per adaptar els nostres 

Estatuts a la realitat universitària actual, i revisió de la normativa interna per 

simplificar-la i adequar-la als canvis normatius. 

40. Revisió i simplificació dels procediments i aplicacions informàtics, prioritzant els de 

gestió de recursos humans i d’ordenació acadèmica.  

41. Simplificació de les enquestes d’avaluació de satisfacció sobre els diversos 

processos i serveis en què participa la comunitat universitària. 

 

▪ Participació, transparència i comunicació 

42. Enregistrament i publicació en vídeo de les reunions del Claustre, per donar major 

transparència i difusió (videoactes).  

43. Elaboració d’un estudi i d’un pla de millora de l’accessibilitat i usabilitat del web de 

l’UJI, i desenvolupament d’un bot de conversa (chatbot) amb què es podrà interactuar 

per obtindre informació acadèmica i organitzativa.  

44. Millora en la comunicació i explotació dels resultats de l’UJI als rànquings, en 

especial en les accions de difusió de l’oferta per atraure estudiantat.  

45. Presentació de la primera Memòria acadèmica amb la integració de la Memòria RSU. 

 

▪ Sostenibilitat econòmica, campus i infraestructures 

46. Creació de la Comissió Assessora de Patrocini i Mecenatge amb participació del 

Consell Social per definir estratègies que contribuïsquen a establir els objectius i a 

visibilitzar la rendibilitat de les accions de patrocini. 

47. Inici de la construcció de l’última fase de la Facultat de Ciències de la Salut. 

48. Inici de l’adequació d’alguns espais de la biblioteca i dels locals de l’Àgora per a 

activar la seua utilització com a punt de referència de serveis destinats a l’estudiantat. 

49. Llançament de la primera convocatòria per a la renovació d’equipament 

inventariable de laboratoris docents. 

50. Estudi de prospectiva per a la implantació del teletreball en els llocs de treball que 

complisquen els requisits establerts per la llei. 
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