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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: 136 

Data: 11 de març 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 nº135. 

 

2. Assumptes d'informe 

2.1. Informe del Director. 

El Director informa de que algunes conferències del Màster en Disseny i Fabricació es passaran 

pel Pla Estratègic, com s’ha fet en altres ocasions. 

S’informa de que fa poc hi va haver una reunió amb informàtics per parlar de promoure la creació 

d’un Grau en Robòtica, enfocat més cap a la intel·ligència artificial que a la mecatrónica, i amb 

un cost en professorat prou baix, donat que molts professors que l’impartirien tenen una dedicació 

baixa. Es comenta que no s’espera que afecte molt a la matricula del Grau en Enginyeria Elèctrica, 

perquè la idea es captar alumnat de fora. 

Respecte al pressupost de Biblioteca el director informa que enguany hi ha una novetat: si una 

volta transcorregut el termini per a demanar llibres (31 d’octubre) en alguns departaments sobrés 

pressupost, es crearà una borsa comú amb la que comprar els llibres demanats abans de que acabés 

el termini i que no es varen poder comprar per falta de diners. 

Respecte a la situació dels alumnes expedientats que varen ser expulsats fins el final d’aquest curs 

acadèmic, s’informa que han presentat una demanda contra la Universitat, i els seus advocats els 

han recomanat continuar assistint a les classes i presentar-se als exàmens. El Director comenta que 

la UJI va enviar un correu als professors amb unes recomanacions de com procedir en el cas de 

que els alumnes vingueren a classe.  

El Director informa que s’han fet algunes modificacions en el reglament marc de les comissions de 

Grau, que es vol que funcionen de forma semblant en tota la UJI. Entre els canvis, ara els 

representants dels departaments tindran una representació del 40% en lloc del 50%. 

S’informa de que a l’ESTCE s’han fet unes recomanacions per a l’elaboració del POD, però com 

es tracta de recomanacions, en alguns casos podrien no complir-se si es justifica adequadament. 

El Director informa de que al Departament hi ha dos professors AJD que acaben contracte 

enguany i passaran a PCDi, i dos PCDi que han de concursar a PCD, per la qual cosa es volen 

aprovar els perfils i les comissions de contractació en el pròxim consell de Departament per a 

passar-les en el Consell de Govern d’abril 

S’informa sobre alguns canvis fets en el Document de Carrera Docent. Entre ells, l’eliminació dels 

requisits lingüístics per a presentar-se a una plaça, tot i que la persona que la guanyi tindrà que 

aconseguir el nivell d’idioma en un termini de 5 anys, del contrari, no podrà gaudir de les 

reduccions per investigació que li corresponguin (reduccions per sexennis i/o direcció de tesis). 

Comenta que hi ha certa polèmica, perquè hi ha gent que va aconseguir l’acreditació i el dret a 

promocionar abans de que la UJI aprovés els requisits lingüístics, però no varen poder 

promocionar al seu moment per la taxa de reposició i la llista que es va crear, i no veuen raonable 

que ara siguin sotmesos a uns requisits que es varen aprovar després. El Director comenta que va 

firmar una carta amb el Director del departament EMC dirigida al Vicerector sol·licitant que 

s’aclarís, i han dit que a la CEP d’avui es donarà una resposta. Entre altres canvis, comenta que, 

mentre existeixi la llista prioritzada,  tots els acreditats a CU podran promocionar, compleixin el 

requisit que sigui. Cada CU que aconsegueixi la plaça generarà una nova plaça de TU per al 

següent any. Un altre canvi es que en àrees on no hi ha crèdits per a una nova figura a temps 

complet, si en 5 anys hi ha prevista necessitat docent (per jubilacions), es podrà traure una plaça 

d’AJD sempre que a l’àrea hi hagi gent acreditada a PCD o TU i hagin estat 8 anys a la UJI. 
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El Director comenta que encara estan en l’aire les condicions en les que es negociarà la plantilla 

docent, i no es sap si continuarem amb el criteri de tindre que arribar al 96% de dedicació o al 

98%. 

Per últim, informa que Hisenda encara no s’ha pronunciat respecte a si deixa que la UJI pugi traure 

les places que li va cedir la UPV. 

 

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

Ignacio Peñarocha informa que en la CID es va aprovar el Pla de promoció de la investigació de la 

UJI per al 2019, i que hi ha canvis en la normativa de contractes de l’Article 83 de la LOU: una 

volta ha finalitzat un projecte no es poden fer moviments dels diners romanents, però ara passaran 

a un nou projecte personal per a poder-los gestionar. 

 

3. Assumptes per aprovar: 

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

de Sistemes i Automàtica. 

Es proposa per a la seva aprovació el següent perfil i comissió de contractació d’una plaça de 

Professor Titular de l’àrea d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica: 

Perfil Docent: Sistemes Automàtics; Automatització Industrial 

Perfil Investigador: 

 Codi UNESCO 3311.99 Ajust i auto-ajust de controladors. 

 Codi UNESCO 3311.99 Controladors Basats en Esdeveniments. 

 Codi UNESCO 3311.99 Estàndard de programació industrial IEC61499 

Comissió de contractació: 

a) Presidència (rector o persona en qui delegui): Es sol·licitaria es tingués a bé considerar 

delegació a les següents persones: 

TITULAR: Roberto Sanchis Llopis 

Catedràtic d'Universitat. Universitat Jaume I. Àrea d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica. 

Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny. 

SUPLENT: Antonio Sala Piqueras. 

Catedràtic d'Universitat. Universitat Politècnica de València. Àrea d'Enginyeria de Sistemes i 

Automàtica. Departament d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica. 

b) Un vocal designat pel departament entre professors de l'Àrea: 

TITULAR: Pedro Balaguer Herrero. Titular d'Universitat. Universitat Jaume I. Àrea d'Enginyeria 

de Sistemes i Automàtica. Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny. 

SUPLENT: Marina Vallés Miquel. Titular d'Universitat. Universitat Politècnica de València. Àrea 

d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica. Departament d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica. 

c) Un vocal, designat pel rector entre un mínim de 5 persones proposades pel Departament. 
Dins d'aquesta proposta, es sol·licitaria es considerés per ordre de relació: 

1. José Luis Navarro Herrero. Titular d'Universitat. Universitat Politècnica de València. Àrea 

d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica. Departament d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica. 

2. Ángel Valera Fernández. Catedràtic d'Universitat. Universitat Politècnica de València. Àrea 

d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica. Departament d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica. 



 4 

3. Jesús Andrés Picó Marc. Catedràtic d'Universitat. Universitat Politècnica de València. Àrea 

d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica. Departament d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica. 

4. Xavier Blasco Ferragud. Catedràtic d'Universitat. Universitat Politècnica de València. Àrea 

d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica. Departament d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica. 

5. Javier Sanchis Sáez. Catedràtic d'Universitat. Universitat Politècnica de València. Àrea 

d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica. Departament d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica. 

El Director comenta aquesta plaça es la que va aconseguir fa anys Julio Romero, però es una de les 

que es varen revocar recentment i hi ha que tornar a convocar-la. Comenta que el perfil canvia 

lleugerament respecte a l’original, però al seu dia ja es va aprovar amb 3 codis UNESCO acabats 

amb 99. Assenyala que la recomanació de incloure un perfil no acabat en 99 era de l’anterior equip 

de govern, i que el nou no ha dit res al respecte. 

S’aprova per assentiment. 

 

3.2. Aprovació, si escau, sol·licituds semestres sabàtics. 

Es proposa per a la seva aprovació la sol·licitud de semestre sabàtic de Fernando Romero Subirón 

per al segon semestre del curs 2019-20 (del 23 de febrer fins al 7 de juliol) al Departament 

d’Enginyeria Mecànica i Materials de la Universitat Politècnica de València (Escola Superior 

d’Enginyeria Industrial). 

S'aprova per assentiment. 

 

3.3. Aprovació, si escau, sol·licituds de promoció de PDI corresponents a la 1ª convocatòria de 

2019. 

Es proposen per a la seva aprovació 2 sol·licituds de promoció: 

 Promoció a la figura de PCD presentada per Joaquin Martínez Moya. El Director comenta 

que compleix els requisits i passarà a la llista del torn de promocions. 

 Promoció a la figura de PCD presentada per Beatriz Sáez. El Director comenta que 

aquesta promoció ja es va tramitar, però s’estava a l’espera de que arribés l’acreditació. 

Com el contracte d’AJD acaba enguany i ara ja compleix els requisits, el Consell ha 

d’aprovar la sol·licitud de promoció per a passar a PCDi. 

Les dos sol·licituds s’aproven per assentiment. 

 

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

Es presenten 2 sol·licituds de Venia Docendi, corresponents a dos nous becaris d’investigació que 

es varen resoldre després de que acabés el termini per sol·licitar Venies: 

 Jorge Tomás Segarra Tamarit (àrea IE): Sol·licita impartir 2 crèdits en assignatures per 

determinar.  

 Sergio Benavent Nácher (àrea IPF): Sol·licita impartir 3 crèdits en assignatures per 

determinar. 

El Director comenta que al no ser doctors no afecten a les contractacions. 

S'aproven per assentiment.  

 

3.5. Aprovació, si escau, de la distribució del Pressupost de Biblioteca del Departament. 

Es proposa per a la seva aprovació la distribució del pressupost de Biblioteca del Departament 

entre les diferents àrees per a l’any 2019, segons la taula de l'ANNEX I. El Director comenta que 

enguany tenim uns 80€ més que l’any passat. 
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La distribució s'aprova per assentiment. 

 

3.6. Aprovació, si escau, adjudicació de beques del Pla Estratègic. 

El Director comenta que finalment es varen presentar 6 sol·licituds de beques. Com hi havia 

pressupost per traure només 4 beques de 2 mesos cascuna, s’ha establert un criteri de prelació 

segons la situació contractual i d’acreditació de cada professor, afavorint als més febles, segons 

aquest ordre: Ricardo Vidal, Beatriz Sáez, Mª Jesús Máñez, Néstor Aparicio, Héctor Beltrán junt 

amb Emilio Pérez, i José Vicente Abellán. Es proposa adjudicar les beques als 4 primers, i si més 

endavant sobraren diners es podria considerar traure’n alguna més. 

S'aprova per assentiment. 

 

4. Assumptes de tràmit 

No hi ha. 

 

5. Torn obert de paraules 

Enrique Belenguer comenta que es podria demanar al Vicerector d’Estudiants que definís un 

protocol clar d’actuació amb els alumnes que han segut expulsats però encara venen a classe, més 

enllà de les recomanacions que han fet ara. José Gámez comenta que aquest protocol podria 

incloure també el cas dels alumnes que van a les classes o es presenten als exàmens sense estar 

matriculats. El Director comenta que ho suggerirà. 

 

 

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 març de 2019 
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ANNEX I 

 


