Reglament de règim intern de
l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA)
(Aprovat en la sessió número 9 del Consell de Govern del dia 15 de desembre de 2004)
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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’INSTITUT UNIVERSITARI DE PLAGUICIDES I AIGÜES
(IUPA)

I. Denominació i caràcter
Article 1
La denominació de l’entitat és Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA).

Article 2
L’IUPA es constitueix com un institut universitari d’investigació propi de la Universitat Jaume I (UJI) i es
regeix pel que disposa la legislació universitària general, pels Estatuts i la normativa de l’UJI i per les
prescripcions del present Reglament de règim intern.

II. Naturalesa i fins
Article 3
L’IUPA es concep com un centre d’investigació científica en el camp de l’anàlisi de residus de plaguicides i de
l’aigua, amb especial atenció a la problemàtica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Article 4
Són fins de l’IUPA:
a) La realització d’investigació científica i desenvolupament tecnològic en temes relacionats amb l’aigua i
les tècniques analítiques per a plaguicides.
b) El foment d’activitats docents especialitzades, generals i de divulgació o d’extensió cultural.
c)

La col·laboració amb l’administració, sector agrícola i sector industrial, mitjançant la prestació de
serveis, emissió de dictàmens, assessorament i realització d’estudis i projectes.

d) La transferència de tecnologia a institucions i empreses del sector agroalimentari i en l’àmbit de la
gestió de recursos hídrics.
e)

Qualsevol altra activitat que siga encomanada a l’Institut en l’àmbit de la competència d’aquest.

Article 5
Per a la consecució d’aquests fins, són activitats pròpies de l’Institut:
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a) La realització d’estudis relacionats amb plaguicides: sobre abast ambiental dels plaguicides, de residus
de plaguicides en productes agroalimentaris, sobre exposició ambiental i laboral a plaguicides, sobre
transformació i metabolisme de plaguicides en el medi ambient i en éssers vius.
b) La realització d’estudis no clínics en compliment de les Bones Pràctiques de Laboratori amb fins
reglamentaris en el camp dels productes fitosanitaris.
c)

El desenvolupament de metodologies analítiques avançades per a productes de difícil anàlisi i
transferència de tecnologia analítica a l’administració i sector industrial.

d) El desenvolupament de mètodes avançats per a la correcta identificació i confirmació de residus de
contaminants orgànics en distints tipus de mostres, amb especial èmfasi en l’ús de tècniques adaptades
cromatografia-espectrometria de masses (triple quadrupol i temps de vol).
e)

La realització d’estudis hidrogeològics regionals, a fi de quantificar recursos hídrics i establir
estratègies de gestió.

f)

La realització d’estudis de vulnerabilitat d’aqüífers, de protecció d’aigües subterrànies i de viabilitat de
recàrrega artificial.

g) El control i seguiment de processos contaminants en aigües subterrànies i l’estudi de models
matemàtics de flux i transport de soluts.
h) L’organització de cursos d’especialització, estudis de postgrau i desenvolupament de programes i
estudis de doctorat.
i)

Qualsevol altra activitat que contribuïsca al desenvolupament científic i/o tecnològic en temes
relacionats amb l’aigua i les tècniques d’anàlisi per a plaguicides i productes derivats.

Article 6
L’UJI podrà expedir títols, diplomes o certificats d’assistència a les persones que participen en els cursos i
activitats organitzats per l’IUPA. L’expedició de títols o diplomes està subjecta al compliment dels requisits
exigits pels Estatuts de l’UJI i la reglamentació que té establida en aquesta matèria.

Article 7
L’IUPA, amb els recursos propis, o mitjançant el corresponent finançament públic o privat de caràcter general o
individual, pot atorgar beques o ajudes econòmiques per a estudis i investigacions en matèries de la competència
de l’Institut. La concessió d’aquestes ajudes la decidirà una comissió integrada per membres del mateix Institut,
en la qual, si es considera oportú, hi haurà un representant de l’entitat pública o privada que concedisca l’ajuda.

III. Estructura i òrgans de govern
Article 8
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L’IUPA s’organitza en seccions, que poden ser reorganitzades quan les necessitats de l’Institut ho requerisquen.
La creació de noves seccions i la reorganització d’aquestes l’ha d’aprovar el Consell de Govern de l’UJI, a
proposta del Consell de l’Institut.
En l’annex d’aquest reglament s’indiquen les seccions que constitueixen l’IUPA en el moment de l’aprovació
d’aquest. El secretari de l’IUPA ha de notificar a la Secretaria General de l’UJI les modificacions que es
produïsquen.

Article 9
Del govern de l’IUPA s’encarreguen tant òrgans unipersonals com col·legiats.
1.

Òrgans col·legiats:

a) El Consell de l’Institut.
b) La Junta Permanent.
2.

Òrgans unipersonals:

a) La Direcció.
b) La Subdirecció.
c)

La Secretaria.

Article 10
El Consell de l’Institut és el màxim òrgan de representació i govern de l’IUPA i està constituït per:
a) La Direcció de l’Institut, que presideix el Consell.
b) Tot el personal investigador propi.
c)

Tot el professorat adscrit a l’Institut.

d) Dos representants del personal investigador en formació.
e)

Un representant de l’estudiantat de tercer cicle dels programes de doctorat impartits per l’Institut.

f)

Un representant del personal d’administració i serveis.

Cada representant és triat per i d’entre el seu col·lectiu o estament, i serà nomenat pel Rectorat, a proposta de la
Direcció, per un període de quatre anys, excepte els de l’estudiantat de tercer cicle, que seran triats cada dos
anys.

Article 11
El Consell de l’Institut s’ha de reunir, amb caràcter ordinari, almenys, una vegada al semestre per convocatòria
de la Direcció, per sol·licitud de la Junta Permanent, o a petició d’un terç dels membres d’aquest.

4

Article 12
Les funcions del Consell de l’Institut són:
a) Vetlar pel compliment de les directrius generals d’actuació, en raó de la proposta per la qual es va crear
l’Institut.
b) Administrar els recursos propis de l’Institut dins del pressupost d’aquest, organitzar i distribuir les
tasques entre els membres d’aquest.
c)

Aprovar, si es considera oportú, la rendició de comptes i la memòria anual que ha de presentar la
Direcció.

d) Determinar les necessitats de plantilla de l’Institut i proposar a la Junta de Govern l’estructura orgànica
de l’Institut.
e)

Elaborar i aprovar la memòria d’activitats docents i investigadores de l’Institut i planificar la
investigació i docència. Informar sobre els plans individuals d’investigació i docència dels membres de
l’Institut i dels contractes corresponents.

f)

Elaborar i aprovar la proposta de Reglament de funcionament de l’Institut, així com la modificació
d’aquesta, d’acord amb els criteris generals establits pels òrgans de govern de l’UJI.

g) Triar i remoure, si escau, la Direcció de l’Institut d’entre els catedràtics o professors titulars de
l’Institut.
h) Establir l’organització acadèmica i de serveis de l’Institut.
i)

Impulsar el compliment de les funcions que atribueixen a l’institut universitari d’investigació les lleis
vigents i els Estatuts de l’UJI.

j)

Sol·licitar informació sobre el funcionament de l’Institut.

k)

Vetlar per la qualitat de la investigació i les altres activitats realitzades per l’Institut.

l)

Proposar les compensacions que corresponen als investigadors, professors invitats, assessors, PAS, etc.
d’acord amb l’article 83 de la LOU i els Estatuts de l’UJI.

m) Qualsevol altra competència que li siga atribuïda pels Estatuts de l’UJI i altres normes aplicables.

Article 13
La Junta Permanent de l’Institut és l’òrgan encarregat de la gestió ordinària de l’Institut i està formada pels
membres següents:
a) La Direcció.
b) La Subdirecció.
c)

La Secretaria.
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d) Dos representants del Consell de l’Institut triats pels membres d’aquest.

Article 14
La Junta Permanent s’ha de reunir, almenys, quatre vegades a l’any, amb caràcter ordinari, per convocatòria de
la Direcció, o per sol·licitud d’un terç dels membres d’aquesta.

Article 15
Són funcions de la Junta Permanent, a més d’assessorar la Direcció en aquelles funcions que li siguen
encomanades pel present Reglament, les següents:
a) Fer un seguiment del compliment dels acords del Consell de l’Institut.
b) Elaborar la programació anual, tant pel que fa a projectes, investigacions i cursos, com a la memòria de
despeses i ingressos de cada exercici.
c)

Proposar al Consell de l’Institut tant els avantprojectes de règim intern de l’Institut com qualsevol
modificació d’aquest.

d) Proposar el nomenament dels responsables de les seccions.
e)

Realitzar el seguiment dels resultats i rendiment de l’Institut.

f)

Elaborar una memòria anual de resultats per a la sanció i aprovació, si escau, pel Consell.

g) Aprovar els projectes d’Investigació, dels quals ha de retre compte al Consell.

Article 16
Per ser candidat a la Direcció de l’IUPA es requereix ser doctor i membre de l’Institut.

Article 17
El director o directora ha de ser triat pel Consell de l’Institut d’entre els doctors membres de l’Institut, i és
necessari obtindre un nombre de vots superior a la meitat del nombre de membres del Consell. Si no s’obté la
majoria absoluta, s’ha de fer una nova elecció entre els dos candidats més votats, i resultarà triat el que obtinga
un nombre més gran de vots.

Article 18
El director o directora és nomenat pel Rectorat de l’UJI. El nomenament té una validesa de quatre anys amb
només una possibilitat de reelecció consecutiva.
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En cas de cessament del director o directora, per qualsevol circumstància, el Consell ha de convocar en el
termini d’un mes l’elecció de la nova Direcció.
El Consell de l’Institut pot acordar, així mateix, la revocació de la Direcció, mitjançant l’adopció, amb un
nombre de vots superior a la meitat més un dels membres del Consell, d’una moció de censura, proposada per
un terç com a mínim dels membres d’aquest, que s’ha de debatre a partir dels set dies següents a la presentació, i
en un termini no superior als 15 dies. Juntament amb la moció de censura ha de proposar-se un nou candidat a la
Direcció.

Article 19
Són funcions de la Direcció:
a) Convocar i presidir la Junta Permanent i el Consell de l’Institut.
b) Exercir la representació de l’Institut i la direcció acadèmica d’aquest.
c)

Dirigir la gestió ordinària de l’Institut.

d) Executar els acords dels òrgans col·legiats de manera que es complisquen fidelment els fins de
l’Institut.
e)

Supervisar i coordinar l’execució dels plans d’investigació.

f)

Revisar i aprovar els informes que, de manera oficial, s’han de tramitar.

g) Elaborar els pressupostos.

Article 20
El subdirector o subdirectora de l’Institut és nomenat pel Rectorat a proposta de la Direcció.
Seran funcions de la Subdirecció:
a) Col·laborar amb el director o directora en la direcció de l’Institut.
b) Representar l’Institut en absència de la Direcció.
c)

Substituir la Direcció a petició d’aquesta o en cas de vacant, o malaltia.

Article 21
El secretari o secretària de l’Institut també ho és del Consell i de la Junta Permanent d’aquest i és nomenat pel
Rectorat, a proposta de la direcció de l’Institut.
Seran funcions de la Secretaria:
a) Actuar com a tal en totes les sessions i, en conseqüència, redactar les actes i ser fedatari i custodi de la
documentació de l’Institut.
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b) Assistir la Direcció en totes les funcions d’aquesta.
c)

Assumir les funcions que li atribuïsca el Consell, en especial les d’administració i tresoreria i aquelles
altres que s’estime oportunes.

d) Vetlar pel compliment del Reglament i de la normativa legal que li concernisca.

Article 22
Els responsables de secció són membres del personal docent i investigador de l’UJI i són nomenats pel Rectorat
a proposta de la direcció de l’Institut.
Són funcions dels responsables de secció:
a) Preparar la part de la memòria corresponent a la seua activitat i programar despeses i ingressos que
afecten a la seua secció.
b) Proposar convenis, projectes i contractes d’investigació, així com totes aquelles activitats docents i
investigadores que afecten a la seua secció.
c)

Retre compte del compliment i desenvolupament de la investigació programada en la seua secció.

IV. Personal
Article 23
El personal que pertany a l’Institut està format per:
a) Professorat universitari de l’UJI integrat en l’IUPA.
b) Personal investigador propi.
c)

Personal investigador en formació.

d) Personal d’administració i serveis adscrit a l’IUPA en la Relació de Llocs de Treball de l’UJI, o
contractat per prestar els seus serveis en l’IUPA.
En l’annex d’aquest Reglament s’indica el personal membre de l’IUPA en el moment de l’aprovació d’aquest.
El secretari de l’IUPA ha de notificar a la Secretaria General de l’UJI les modificacions que es produïsquen.

Article 24
Pot sol·licitar l’adscripció a l’IUPA, en funció de les necessitats científiques i tecnològiques que es vagen
creant, professorat de l’UJI. L’adscripció estarà condicionada a l’informe favorable de la Junta Permanent de
l’Institut i a la subsegüent aprovació del Consell de l’Institut.

Article 25
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Els drets i deures del personal funcionari o contractat per l’UJI són els propis del personal de la dita universitat.

V. Règim econòmic i financer
Article 26
L’Institut té un pressupost integrat en el pressupost general de la Universitat, i la gestió econòmica i
patrimonial d’aquest es regeix per les normes i criteris que estableix la Universitat.
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Annex
A l’efecte de la constitució d’aquestes, les seccions en què inicialment s’organitza l’IUPA són les següents:
a) Laboratori d’Anàlisi de Residus de Plaguicides (LARP).
b) Secció de Recursos Hídrics.
c)

Secció d’Investigacions Analítiques.

En el moment de la creació, l’IUPA està format pel següent personal:
a) Professorat universitari de l’UJI integrat en l’IUPA:
•

Dr. Félix Hernández Hernández, catedràtic de Química Analítica, Departament de Ciències Experimentals.

•

Dr. Ignacio Morell Evangelista, catedràtic de Geodinàmica Externa, Departament de Ciències
Experimentals.

•

Dr. Francisco López Benet, professor titular de Química Analítica, Departament de Ciències
Experimentals.

•

Dr. Juan Vicente Sancho Llopis, professor titular de Química Analítica, Departament de Ciències
Experimentals.

•

Dr. Joaquim Beltran Arandes, profesor titular de Química Analítica, Departament de Ciències
Experimentals.

•

Dr. Roque Serrano Gallego, professor titular de Química Analítica, Departament de Ciències
Experimentals.

•

Dr. Antoni Francesc Roig i Navarro, professor titular de Química Analítica, Departament de Ciències
Experimentals.

•

Dra. Elena Pitarch Arquimbau, ajudant d’investigació, Química Analítica, Departament de Ciències
Experimentals.

•

Prof. José Ramón Jiménez Salas, professor associat, Geodinàmica Externa, Departament de Ciències
Experimentals.

b) Personal investigador propi:
•

Óscar Juan Pozo Mendoza.

•

Mercedes Barreda Portalés.

•

Susana Grimalt Bea.

•

Arantzazu Peruga Mínguez.

•

María Ibáñez Martínez.

•

Alejandra Renau Llorens.

•

Mónica García Fernández.

c) Personal investigador en formació:
•

José Manuel Marín Ramos.

•

Tania Portolés Nicolau.

•

Miguel Ángel Blanes Fernández.
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•

Carlos Guerrero Ramos.

•

Lubertus Bijlsma.

•

Ángel Castillo Tirado.

•

Elena Serrano Ibáñez.

d) Personal d’administració i serveis:
•

Cruchenka Morales

La doctora Carmen Hidalgo Ortiz, técnica superior de UGC de l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat
(OPAC), realitza les funcions de responsable de la Unitat de Garantia de Qualitat del Laboratori d’Anàlisis de
Residus de Plaguicides (LARP), que disposa del certificat de compliment de Bones Pràctiques de Laboratori
(Certificat 03/17/BPL22), i que s’integra com una de les seccions de l’IUPA.
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