
 1 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CLAUSTRE NÚM. 6 DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

 

Número de la sessió: 6 

Data: 7 de novembre de 2016 

Hora: de les 10 h a les 14.15 h 

Lloc: sala d’actes de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

 

Assistents 

 

Membres nats 

President: Vicent Climent Jordà 

Secretari general: José Luis Blasco Díaz 

Gerent: Andrés Marzal Varó 

 

 

PDI doctor amb vinculació permanent que 
pertany als cossos docents universitaris 

Aibar Ausina, Juan Pablo 

Aymerich Ojea, Ignacio 

Balaguer Coll, Jacinto 

Barrós Loscertales, Alfonso Roberto 

Bellés Fortuño, Begoña 

Beltrán Arandes, Joaquín 

Bou Llusar, Juan Carlos 

Cabedo Semper, José David 

Callarisa Fiol, Luis José 

Camarero Suárez, María Victoria 

Carda Castelló, Juan Bautista 

Casero Ripollés, Andreu 

Cordero Cutillas, Iciar 

Esteve Cano, Vicente José 

Fortanet Gómez, Inmaculada 

Galán Serrano, Julia 

Gallardo Izquierdo, Antonio 

García Agustín, Pilar 

García Bacete, Francisco Juan 

García Izquierdo, Isabel 

García Marzá, Vicente Domingo 

González Adelantado, Florenci Vicent 

González Esteban, Elsa 

Hernando Domingo, Carlos 

Jaques Miret, Josep Anton 

Lancis Sáez, Jesús 

Lapiedra Alcamí, Rafael 

Llusar Barelles, Rosa María 

López Benet, Francisco 

López Olivares, Diego 

López Ortí, José Antonio 

Marzal Felici, José Javier 

Mayo Gual, Rafael 

Molina Morales, Francesc Xavier 

Moliner Tena, Miguel Angel 

Monfort Gimeno, Eliseo 

Montañana Casani, Amparo 

Nos Aldás, Eloísa Fernanda 

Oltra Mestre, María José 

Ortet Fabregat, Generós 

Palmer Andreu, Vicente José 

Palmer Silveira, Juan Carlos 

Pauner Chulvi, Cristina 

Pérez Cebadera, María Angeles 

Pérez Francisco, Miguel 

Piqueras Infante, Andrés 

Planchadell Gargallo, Andrea 

Rambla Zaragozá, Wenceslao 
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Ruiz Garrido, Miguel Francisco 

Ruiz Madrid, María Noelia 

Sanz Gil, Mercedes 

Serrano Gallego, Roque 

Vallet Bellmunt, Teresa María 

Vicente Pachés, Fernando 

Vicente Palacio, Maria Arantzazu 

Viguri Perea, Agustín 

 

PDI no doctor, personal contractat i 
ajudant 

Arnal Pons, Ana María 

Barreda Tarrazona, Iván José 

Beltrán Montoliu, Ana 

Esteve Clavero, Aurora 

Estrada Guillén, Marta 

Fernández Hernández, Antonio 

Gimeno Navarro, Miguel Angel 

Grangel Seguer, María de los Reyes 

Ibáñez Martínez, María 

Llorens Monzonís, Jaume 

Martínez León, Luis 

Puetz, Achim 

 

Estudiantat 

Barba Iranzo, Paula 

Cuadros Martínez, Alberto 

Cuenca Ramírez, María 

Curto Payá, Jordi 

De Oliveira Vicente, Josilaine Christine 

Fenollosa Sánchez, Manuel 

Granell Monsonís, Sara 

López Bernadó, Salvador Hugo 

López Vallejo, Israel Stalyn 

Mondragón Fenollosa, Ricardo 

Serna Martínez, María 

Sisu, Claudia Madalina 

 

PAS 

Bachero Alguacil, Noemí 

Bellés Padilla, Angel Javier 

Burriel Calvet, Joan Raül 

Gómez Navarro, José Miguel 

Iglesias Ortega, José Vicente 

Martinez Parra, Manuel 

Pinyana Garí, Maria Carme 

Porcar Blanch, Vicente José 

Tirado Roldán, María Jesús 

Tomás Catalán, Ana Ester 

Torner Más, Jordi 

 

Han excusat l’absència 

Agost Canós, Rosa Mª 

Agost Felip, María Raquel 

Ballester Arnal, Rafael 

Barba Juan, Antonio 

Blesa Pérez, Andreu 

Grandio Botella, Fco. Javier 

Jarque Fonfría, Juan Carlos 

Reyes Tellols, Diego 
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ORDRE DEL DIA 

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió núm. 5 (13-6-2016). 

2. Informe del rector. 

3. Informe i deliberació sobre les línies de govern. 

4. Informe sobre les línies pressupostàries. 

5. Informe de la Sindicatura de Greuges. 

6. Informe de la Junta Electoral. 

7. Torn obert de paraules. 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ORDRE DEL DIA  

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió núm. 5 (13-6-2016).  

S’aprova l’acta per assentiment. 

 

2. Informe del rector. 

El rector informa dels següents assumptes: 

- Assenyala en primer lloc que per motiu del 25é aniversari hi ha hagut un increment 
important d’activitats. 

- El dia 14 el jurat dels Premis Nacionals d’Edició Universitària va atorgar a l’UJI el 
Premi a la Millor Monografia en Ciències, Enginyeria i Arquitectura per l’obra Nuevas 
tecnologías, nuevas sensibilidades, i el Premi a la Millor Monografia en Ciències de 
la Salut per l’obra Entrena’t les neurones. 

- La cloenda de la XLVIII Universitat Catalana d’Estiu el dia 28 d’agost, on es va rebre 
el Premi Canigó 2016 en reconeixement als 25 anys de trajectòria de l’UJI. 

- L’homenatge retut per la Generalitat a l’UJI pel XXV aniversari a la Casa dels Caragols 
el dia 6 de setembre. 

- El solemne acte acadèmic d’obertura del curs de les universitats valencianes 
2016/2017, celebrat a l’UJI el dia 23 de setembre, al qual va assistir el president de 
la Generalitat i en el qual la lliçó inaugural va córrer a càrrec del professor Juan José 
Ferrer. 

- La reunió, el dia 7 de juliol, dels rectors de la Xarxa Vives amb el president de la 
Generalitat, en la qual va expressar la voluntat de col·laboració, que fins ara no 
s’havia donat. 

- L’acte de cloenda del curs de la Xarxa Vives el dia 8 de juliol, en el qual es va atorgar 
la medalla d’honor de la Xarxa a l’oceanògrafa Josefina Castellví, al cantautor 
Raimon i a l’escriptora Isabel-Clara Simó. 

- La reunió, el dia 12 de juliol, del Consell Valencià d’Universitats, i dels assumptes que 
s’hi van tractar, com ara les taxes o les beques. 
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- El recursos presentats per la Universidad Católica i pel CEU sobre diverses beques i 
la personació de l’UJI en aquests procediments. 

- Les diverses activitats dutes a terme a l’UJI com a conseqüència del 25é aniversari, 
entre les quals ressalten les reunions de treball i assemblees de diverses comissions 
sectorials de la CRUE, com ara la de Biblioteques; les Jornades CRUE 
d’Internacionalització i Cooperació; les Jornades de Gerència Universitària; la 
Trobada de Serveis de Suport a les Persones amb Discapacitat, i l’assemblea general 
anual del Grupo Compostela, en la qual es va premiar la nostra trajectòria; també 
agraeix a les vicerectores d’Internacionalització i d’Estudiants, al gerent i al director 
de la biblioteca la seua organització. 

- L’assistència a l’acte del dia de la Comunitat Valenciana el dia 9 d’octubre, on va ser 
premiat, entre altres, el que va ser professor de l’UJI Joan Francesc Mira amb el 
Premi de les Lletres, i el exrector de la Universitat d’Alacant Andrés Pedreño. 

- La lectura pública, el dia 11 d’octubre, del manifest pel restabliment d’un servei 
públic de transport ferroviari, acordat en l’anterior Consell de Govern, amb 
representants municipals, sindicals i de la Generalitat, entre els quals la consellera 
de Vivenda, a més dels membres de la comunitat universitària. 

- El cessament a petició pròpia del vicerector d’Investigació Antonio Barba i la presa 
de possessió, el dia 12 d’octubre, com a nou vicerector, de Jesús Lancis Sáez; també 
demana que conste l’agraïment al professor Barba per la tasca desenvolupada 
durant aquests anys. 

- L’assistència, el dia 13 d’octubre, a Madrid, a la presentació de l’informe anual de la 
CRUE La universidad española en cifras, elaborat per la Comissió Sectorial de 
gerències universitàries, i en ressalta la importància. 

- La inauguració, el dia 18 d’octubre, de la Setmana de Benvinguda; també expressa 
l’agraïment al Consell de l’Estudiantat pel seu treball i la diversitat d’activitats 
programades. 

- El lliurament dels Premis Radio Castellón Cadena Ser, dels quals, el premi 
d’Arquitectura es va atorgar al prototip éBRICKhouse 2016 i el Premi de Cultura, a la 
Universitat. 

S’obre un torn de paraules, en què intervé el professor Juan Carda per a indicar que, entre els 
premis atorgats per la Cadena Ser, també cal esmentar el lliurat a la Fira Destaca, que l’UJI 
organitza a través de la Càtedra d’Innovació Ceràmica juntament amb l’Ajuntament de Vila-real. 

Intervé José Iglesias, qui assenyala que també es va concedir al Servei de Comunicacions de l’UJI 
el Premi a l’Excel·lència en Comunicació Rafael López Lita; també afirma que per a la lectura del 
manifest que reivindica el restabliment del servei de rodalia no es va convidar tots els sindicats 
a participar, sinó només als que estan presents en el Consell Social, tot i ser una qüestió que els 
altres sindicats també han reivindicat.  

El rector contesta que pren nota i demana disculpes per eixe fet, que no ha sigut deliberat. 

 

3. Informe i deliberació sobre les línies de govern.  

El rector presenta al Claustre les línies de govern per a 2017. 

S’obri un torn de paraules en què intervé Raül Burriel, qui considera que totes les accions 
relacionades amb la transparència i la participació han de servir per actuar sobre els sectors més 
desafavorits a l’UJI, que cal realitzar acciones per afavorir la participació, como ocorre amb 
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l’absència d’informació per part dels membres del Claustre representants en les comissions, i 
que cal incloure clàusules socials per a proveïdors externs. Quant al valencià, considera que no 
només s’ha de fer formació, sinó també sensibilització de dalt a baix amb algun tipus d’acció. 

El rector contesta, respecte a la primera qüestió, que pren nota i que ja es veurà com plasmar-
ho; també explica que s’està treballant en les clàusules socials i que s’inclourà una línia per 
dinamitzar el Claustre. Respecte al valencià, diu que no resulta fàcil la sensibilització i que es 
dediquen molts esforços a estendre’n el coneixement i ús, que la Universitat s’ha proposat uns 
objectius en el Pla de multilingüisme i en el Pla estratègic, i que es té una visió clara des del 
Consell de Direcció, encara que potser els mecanismes no siguen els més adequats.  

Intervé la vicerectora de Cooperació, Internacionalització i Multilingüisme qui diu que tenim un 
Pla de multilingüisme que estableix els objectius i que per a debatre’ls hi ha uns altres fors, 
encara que no és un tema senzill. 

Intervé José Iglesias respecte al finançament de l’RLT del PAS; considera que cal fer un 
aclariment, ja que hi ha dues qüestions que es confonen, ja que la carrera horitzontal del PAS 
pretén compensar els anys de treball davant la impossibilitat d’una promoció vertical, mentre 
una altra cosa és la productivitat, que s’estableix en un acord, raó per la qual plantejar una o 
una altra quan no tenen relació és un error, ja que són conceptes que no són antagònics; també 
afirma que en altres universitats no s’ha realitzat aquest debat i es sorprèn que s’incloga en una 
línia de govern, que limita les possibilitats de negociar la productivitat, ja que es diu que aquests 
diners serviran per a finançar la modificació de l’RLT; i conclou que el seu grup i el seu sindicat 
es manifesten en contra.  

El rector contesta que hi ha impossibilitat legal de pagar productivitat i de mantenir la carrera 
horitzontal del PAS, i que la partida de productivitat del PAS es destina novament al PAS, a la 
seua millora, així com que no mai s’ha pretès llevar la productivitat, sinó destinar eixos recursos 
també a accions de millora, i que no hi ha hagut falta de sensibilitat. 

Intervé novament José Iglesias qui diu que voldrien compaginar les dues pagues, i que si hi ha 
un informe sobre això volen conèixer-lo, ja que la productivitat és un concepte diferent a la 
promoció i que no s’han de barrejar.  

Contesta el vicerector d’Economia i PAS que en la carrera professional hi ha un concepte per a 
retribuir la productivitat i que no es pot cobrar dues vegades pel mateix concepte, ja que hi ha 
incompatibilitat; també afirma que la proposta és una millora. 

Intervé María Jesús Tirado, qui expressa el seu reconeixement perquè s’han atès diverses 
qüestions, com ara els permisos retribuïts. Quant al complement de productivitat i la carrera 
professional, entén que no s’hauria de llevar la productivitat fins que la carrera professional es 
percebera al cent per cent, de manera que la retribució del PAS no es vera minvada, 
singularment en el cas del interins, que ara com ara no perceben retribució per la carrera 
horitzontal. Per això, no hauria de ser la totalitat de la productivitat la que tinguera una altra 
destinació i que s’hauria de negociar amb la part social de la Universitat a què es destinarà. 

Contesta el rector, qui diu que no es farà cap moviment sobre la productivitat abans de posar 
en marxa la carrera horitzontal del PAS, i que se li donarà a eixe punt una altra redacció 
contemplat  el consens. 

Intervé Miguel Gómez, qui diu que el 2002 es va establir la forma de distribuir la productivitat i 
va costar molt, raó per la qual cal intentar mantindre eixos criteris.  

El rector contesta que s’intentarà en la mesura del possible mantindre l’esperit del acord de 
2002 perquè no hi haja tantes diferencies en la retribució entre categories. 

El vicerector d’Economia i PAS diu que s’ha plantejat com a positiu per al col·lectiu del PAS, no 
el contrari. 
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Intervé el professor Joaquín Beltrán, qui agraeix l’esforç per resumir les línies; també considera 
que cal continuar amb l’esperit de fer coses noves, a més de mantenir-ne unes altres. Afegeix 
que en el PUC van sorgir algunes qüestions, com la necessitat de mantenir el pla propi 
d’investigació, la millora de l’oferta d‘estudis perquè siga adequada i interesant, la millora dels 
col·lectius desafavorits, el manteniment de la internacionalització en els diversos àmbits, així 
com els importants esforços que cal fer per a portar a terme el Pla de multilingüisme. 

Intervé el professor Vicente Palmer, qui diu que troba a faltar, entre les mesures per impulsar la 
investigació, el reconeixement per als investigadors que s’esforcen a mantenir-se en el pla 
nacional d’investigació; considera que cal protegir i incentivar la presència dels nostres 
investigadores es eixe pla. Sobre la internalització, considera que és important disposar d’un 
web en anglès que possibilite que vinguen estudiants estrangers, cosa que hauria de figurar en 
les línies, si és que no està inclòs en alguna altra més general. També assenyala que és la primera 
vegada que la subvenció ordinària és igual al capítol I de l’UJI, i que per això troba a faltar en les 
línies de govern, que considera continuistes, la previsió de posada en marxa d’algun estudi o 
acció transversal per a conèixer les seues conseqüències. A més, demana que els rectors de les 
universitats valencianes facen pressió en els pressupostos per reivindicar el finançament.  

El rector contesta que s’està reclamant un nou finançament i que, en el cas de l’UJI, als retalls 
s’uneix que s’estan posant en marxa els estudis de Ciències de la Salut; en tot cas s’haurà de 
reivindicar eixe finançament. També assenyala que hem sigut una Universitat que ha assumit 
uns compromisos que cal seguir reivindicant, per això no s’acaba el creixement en capítol I, sinó 
que continuarà. Sobre el reconeixement dels investigadors participants en el pla nacional, 
contesta que pren anota i que s’intentarà millorar.  

Intervé el vicerector d’Investigació i Doctorat, qui assenyala que hi ha eixa sensibilitat i que hi ha 
accions per incentivar-ho.  

Respecte a la internacionalització, el rector diu que s’està treballant per millorar la pàgina web 
i que s’intentarà millorar també la part en anglès. 

Intervé el professor José Antonio López, qui assenyala, respecte a les convocatòries 
d’investigació, que considera que fins l’any passat la cosa estava equilibrada i que enguany s’ha 
canviat: planteja que es mantinga com estava, ja que la nova configuració pot deixar a grups 
sense projecte. 

El rector contesta que eixa és una qüestió per a reflexionar. 

Intervé el professor Eliseu Monfort, qui diu que li pareix molt bé l’oficina de projectes europeus 
per ajudar als grups i que en algunes universitats els IP tenen reducció docent, ja que suposen 
un esforç molt gran. Demana que els incentius tinguen en compte el projectes actuals i no sols 
els passats. També diu que no s’ha conegut res sobre les places que estan impugnades, i 
pregunta si hi ha alguna iniciativa política.  

El rector contesta, respecte als projectes, que hi ha diverses polítiques, i a l’UJI s’ha volgut primar 
els resultats i no el que s’està realitzant, però que s’analitzarà. Quant a les places, afirma que no 
es té encara la sentencia i que no es té més informació sobre això. 

 

4. Informe sobre les línies pressupostàries.  

El gerent presenta al Claustre l’informe sobre les línies pressupostàries per a l’any 2017. 

S’obri un torn de paraules, en què intervé el professor Ignacio Aymerich, qui presenta el cas de 
la Fundació Isonomia, amb un cost de seixanta mil euros, pel que vol més informació sobre els 
criteris de si les coses que realitza són d’interès per a la Universitat; també planteja si s’ha de 
mantindre com a entitat pròpia.  
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El rector contesta que tenen el seu interès de cara a fora, encara que cal revisar-ne la condició i 
finalitat de la Fundació, i determinar l’existència d’eixe interès, i que cal fer-hi una reflexió 
juntament amb la resta d’entitats. 

Intervé José Iglesias, qui agraeix l’exposició política dels pressupostos i afirma que no són aliens 
a les dificultats que afronta la Universitat, que per a això es pot comptar amb ells. 

Intervé el professor José Antonio López, qui pregunta si la carrera horitzontal del PDI prevista 
en el seu projecte d’estatut tindria conseqüències econòmiques. 

Contesta el gerent que quedaria inclosa en el complement CNA, encara que generarà un 
desfasament d’aquest, ja que no es revisa des del 2010 i es necessitaran recursos. 

Intervé el professor Andrés Piqueras, qui pregunta què és el que es proposa a la comunitat 
universitària a partir de les xifres que s’han exposat, ja que pareix que s’intenta reduir la 
universitat pública al mínim, repercutint sobre el seu personal, i que això es una qüestió política, 
no econòmica; per aquest motiu hem d’anar tots units enfront d’aquest l’estat de coses que es 
presenta.  

El gerent contesta que hi ha encara una via institucional que cal utilitzar i que faran pròximament 
els rectors, encara que no creu que es vulga desmuntar la universitat pública.  

El professor Andrés Piqueras considera que l’ofensiva sobre la universitat pública es més ampla, 
ja que fins i tot ve d’instàncies europees. 

El rector contesta que creu que el govern autonòmic almenys no va en eixa línia. 

 

5. Informe de la Sindicatura de Greuges.  

El síndic de Greuges, el professor Vicent Garcia Edo, presenta al Claustre l’informe de la 
Sindicatura de Greuges pel que fa al curs passat. 

S’obri un torn de paraules, en què intervé l’estudiant Salvador Hugo López Bernadó respecte a 
la convocatòria extraordinària; assenyala que fins ara la fixació per cada centre de la data havia 
de realitzar-se durant la primera quinzena de novembre per a la primera quinzena de desembre, 
mentre que ara s’ha establert que es fixe en octubre per a la primera quinzena de novembre. 

La vicerectora d’Estudiants contesta que fa dos anys es va aprovar que fóra en la primera 
quinzena de novembre, encara que de vegades pareix que no s’ha aplicat. 

 

6. Informe de la Junta Electoral.  

El president de la Junta Electoral, Joaquín Castelló, presenta l’informe de la Junta Electoral pel 
que fa al curs passat. 

 

7. Torn obert de paraules. 

Intervé Raül Burriel, qui diu que la documentació s’ha enviat amb menys temps del que 
correspon al termini correcte. 

El rector diu que pren nota per  intentar fer-ho abans. 

 

No hi ha més intervencions. 

El rector alça la sessió a les 14.45 hores, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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El secretari general Vist i plau 

 El rector 

 

 

José Luis Blasco Díaz Vicent Climent Jordà 

 

 

 

 


