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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CLAUSTRE NÚM. 7 DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

 

 
Número de la sessió: 7 
Data: 14 de juny de 2017 
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 i 
pertanyent als cossos docents 
universitaris 
Agost Canós, Rosa María 
Aibar Ausina, Juan Pablo 
Aymerich Ojea, Ignacio 
Ballester Arnal, Rafael 
Barba Juan, Antonio 
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 
García Sevilla, Pedro 
González Adelantado, Florenci Vicent 
González Esteban, Elsa 
Hernando Domingo, Carlos 

Jarque Fonfría, Juan Carlos 
Lancis Sáez, Jesús 
Lapiedra Alcamí, Rafael 
López Benet, Francisco 
López Olivares, Diego 
Marzal Felici, José Javier 
Mayo Gual, Rafael 
Molina Morales, Francesc Xavier 
Moliner Tena, Miguel Angel 
Monfort Gimeno, Eliseo 
Montañana Casani, Amparo 
Morell Evangelista, Ignacio 
Nos Aldás, Eloísa Fernanda 
Oltra Mestre, María José 
Ortells Montón, Elena María 
Ortet Fabregat, Generós 
Palmer Silveira, Juan Carlos 
Pauner Chulvi, Cristina 
Pérez Cebadera, María Angeles 
Pérez Francisco, Miguel 
Piqueras Infante, Andrés 
Planchadell Gargallo, Andrea 
Rambla Zaragozá, Wenceslao 
Ruiz Garrido, Miguel Francisco 
Ruiz Madrid, María Noelia 
Sanz Gil, Mercedes 
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 
Esteve Clavero, Aurora 
Estrada Guillén, Marta 
Fernández Hernández, Antonio 
Gimeno Navarro, Miguel Angel 
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Grangel Seguer, María de los Reyes 
Ibáñez Martínez, María 
Llorens Monzonís, Jaume 
Martínez León, Luis 
Puetz, Achim 
 
Estudiantat 
Alcarria La Paz, Sara 
Barba Iranzo, Paula 
Cerdan Peraire, Mar 
Cuadros Martínez, Alberto 
Cuenca Ramírez, María 
Curto Payá, Jordi 
De Oliveira Vicente, Josilaine Christine 
Fenollosa Sánchez, Manuel 
Jovells Gonzalez, Maria Cristina 
Julian Pérez, Celia 
López Bernadó, Salvador Hugo 
López Vallejo, Israel Stalyn 
Mondragón Fenollosa, Ricardo 
Moreno Segovia, Marina 
Redón Martí, David 
Ribes Vicente, Jorge 

Sisu, Claudia Madalina 
Tamarit Segarra, Vicente 
Vañó Dominguez, Sandra 
 
PAS 
Bachero Alguacil, Noemí 
Bellés Padilla, Angel Javier 
Burriel Calvet, Joan Raül 
Gómez Navarro, José Miguel 
Grandío Botella, Francisco Javier 
Iglesias Ortega, José Vicente 
Marzal Varó, Andrés 
Morte Ruíz, María José 
Pinyana Garí, Maria Carme 
Porcar Blanch, Vicente José 
Tirado Roldán, María Jesús 
Tomás Catalán, Ana Ester 
Torner Más, Jordi 
 
Han excusat l’absència 
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ORDRE DEL DIA 

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió núm. 6 (7-11-2016). D1 

2. Informe del rector. 

3. Elecció d’un representant del PDI del Claustre en la Comissió de Política Lingüística.  

4. Informe sobre el Model educatiu. 

5. Presentació i debat del Codi ètic de la Universitat Jaume I. 

6. Informe sobre el procés d’elaboració de la Responsabilitat social universitària a l’UJI. 

7. Torn obert de paraules. 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ORDRE DEL DIA  

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió núm. 6 (7-11-2016).  

S’aprova l’acta per assentiment. 

 

2. Informe del rector. 

El rector informa dels següents assumptes: 

- L’adhesió de la Universitat al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i 
Masclista promogut per la Generalitat Valenciana. Acte seguit es llig un manifest 
per part de les claustrals Carme Pinyana i María Jesús Tirado, en què convoquen 
als actes que es realitzaran el 19 de juny als ajuntaments. 

- La posada en funcionament, fa mesos, del portal de transparència de la 
Universitat i el seu contingut, així com la recent incorporació dels comptes 
oberts. 

- L’ampliació de la  identitat visual corporativa i la marca de comunicació, així com 
la normativa que regula el seu ús. 

- La dissolució i liquidació d’Espaitec SL i l’encomanda de les seues activitats a la 
Fundació General de la Universitat. 

- La modificació dels Estatuts de la Fundació Jaume I – Empresa, que comportarà 
la modificació del seu patronat i la realització de les encomandes de gestió de la 
Universitat. 

- L’aprovació pel Consell de Govern del Pla d’ordenació del PAS, que comporta 
diversos canvis organitzatius, com ara la modificació d’Infocampus, la creació 
d’una Oficina de Projectes Europeus i Internacionals i també d’una Oficina 
d’Estudis, entre altres. 
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- La posada en marxa d’un Pla de simplificació administrativa. 

- Les millores retributives del PDI i del PAS per a l’any 2017 en el marc de les lleis 
13/2016 i 14/2016 de la Generalitat Valenciana, i el posicionament del Consell 
de Govern sobre les retribucions addicionals del PDI i del PAS de l’exercici  de 
2017 davant la resposta de les conselleries d’Hisenda i Educació. 

- L’adhesió de l’UJI a la Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables. 

- L’estat de la construcció de la Facultat de Ciències de la Salut, que preveu que la 
primera fase siga lliurada a final d’any i que la segona i tercera fase es liciten el 
pròxim semestre. 

- La modificació de la composició de la Comissió de Política Lingüística, amb la 
incorporació d’experts de diferents departaments i de fora de la Universitat, així 
com de la Direcció Acadèmica de Multilingüisme. 

- La modificació del web de la Universitat. 

- Els diversos reconeixements rebuts per la Universitat, com ara la Medalla 
d’Argent de l’Ajuntament de Vila-real, el reconeixement del club del Playas de 
Castelló com a col·laboradora de prestigi o el reconeixement rebut de la cadena 
SER pel Congrés de Turisme. 

- El posicionament de la Universitat en diversos rànquings.  

 

3. Elecció d’un representant del PDI del Claustre en la Comissió de Política Lingüística.  

El rector informa del candidat que s’ha presentat a la Comissió de Política Lingüística, el 
professor del Departament de Ciències de la Comunicació Andreu Casero Ripollés. 

Després de fer el recompte de la candidatura presentada s’obté el següent resultat: 38 
vots a favor, 12 vots en blanc i 1 vot nul. 

L’acord pres és el següent: 

D’acord amb les competències establertes en l’article 48.g dels Estatuts de la Universitat 
Jaume I, aprovats pel Decret 116/2010, de 27 d’agost, del Consell de la Generalitat, el 
Claustre de la Universitat elegeix com a representant del PDI del Claustre en la Comissió 
de Política Lingüística el professor Andreu Casero Ripollés. 

 

4. Informe sobre el Model educatiu. 

El rector introdueix el punt i dóna la paraula a la vicerectora d’Estudis, qui informa sobre 
el Model educatiu de la Universitat. 

S’obri un torn de paraules en que intervé el professor Andrés Piqueras, qui agraeix els 
esforços que es realitzen, encara que entén que un model educatiu, més enllà dels seus 
principis, s’ha de realitzar atenent el context local, estatal i global, i vinculant-s’hi; també 
es pregunta si el model educatiu és compatible en un context en què es precaritzen les 
plantilles, s’impedeix la promoció, s’augmenta la ràtio entre professor i alumne, o en el 
que el sistema imposat obstaculitza un bon aprenentatge. Per això proposa a l’equip 
rectoral que es puga debatre sobre aquest assumpte en profunditat, sobre la base 
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d’informes d’experts sobre aquestes qüestions i sobre l’estat de l’educació al nostre 
país, ja que, si no coneixem el context en el qual estem treballant, no podem ser 
eficaços. 

El rector contesta que en pren nota, ja que és important la necessitat de fer debats com 
els indicats i no quedar-nos en la forma. Assenyala que és complicat mantenir un model 
amb una estructura pròpia i que siga coherent amb tot eixe context; cal, doncs, posar 
en valor el seu contingut, però no és fàcil. 

Intervé el professor Ignacio Aymerich, qui entén que amb vista a l’actualització del 
Model s’hauria de tindre en compte, tant la selecció del professorat, com la dels 
estudiants, ja que determinen una bona universitat, i especialment s’hauria d’abordar 
el nivell amb què arriben alguns estudiants, ja que molts no tenen un hàbit de lectura. 
Entén que fa falta que s’encete un debat sobre aquesta qüestió, ja que eixa exigència 
repercutirà favorablement en la seua formació i posterior inserció laboral, per a la qual 
cosa se n’ha de prendre consciència, si es vol ser una universitat de prestigi. 

El rector contesta que són reflexions interessants, però que afecten també altres etapes 
educatives, i que es tractaria de fer una reflexió sobre el tipus d’estudiant i titulat que 
volem. Assenyala que s’haurien de fer fors de reflexió, per a no quedar-nos en les 
formes. 

Intervé la vicerectora d’Estudis, qui respon que algunes qüestions transcendeixen el 
Model educatiu, com ara el nivell de l’estudiantat, però que es pot intentar influir 
d’alguna forma, encara que són d’altres etapes educatives. Assenyala, així mateix, que 
la Universitat té una manera de saber què ocorre en les titulacions a través de les taxes 
de rendiment i que, si hi ha un problema, s’intenta solucionar. 

Intervé la professora Rosa Agost qui recorda que fa ja anys, quan es va encetar el procés 
per a elaborar el Model educatiu, es van plantejar coses que en algunes ocasions després 
van ser arreplegades per les comissions de grau; per aquest motiu considera que entre 
tots es pot contribuir a pal·liar algunes de les problemàtiques plantejades i apel·la que, 
en la mesura que es puga, sessions com les que es feien quan es va elaborar el Model es 
puguen reprendre, perquè en eixes reunions es parlava d’aquestes qüestions. 

 

5. Presentació i debat del Codi ètic de la Universitat Jaume I. 

El rector introdueix el punt i dóna la paraula al comissionat del rector per al 
desenvolupament de la responsabilitat social universitària, el professor Domingo García 
Marzá, qui presenta el Codi ètic de la Universitat Jaume I. 

Intervé Raül Burriel, qui exposa algunes qüestions que li preocupen al voltant del Codi 
ètic i la responsabilitat social, com ara la participació per la comunitat universitària en 
les decisions de la Universitat, la informació sobre els assumptes tractats en les 
comissions en què intervenen representants claustrals, la falta de concreció d’algunes 
de les conductes que es preveuen en el Codi, la falta de previsió que hi ha sobre la 
rendició de comptes, el finançament responsable, les clàusules socials en la 
contractació, etc., i espera que el procés d’elaboració de la responsabilitat social  siga 
igual de participatiu que ha sigut el del Codi. 
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Contesta el rector que realment una de les coses que més costa en la Universitat és la 
participació, i que la Universitat exigirà en les seues contractacions un compromís amb 
la responsabilitat social. 

El Comissionat dóna resposta, així mateix, a les qüestions plantejades; assenyala que 
dels tres nivells de concreció, el Codi es situa entre els Estatuts i els codis de bones 
pràctiques que desenvolupen les conductes de Codi, que per definició ha de ser més 
general. 

 

6. Informe sobre el procés d’elaboració de la Responsabilitat social universitària a l’UJI. 

El comissionat del rector per al desenvolupament de la responsabilitat social 
universitària, el professor Domingo García Marzá, informa sobre el procés d’elaboració 
de la Responsabilitat social universitària a l’UJI. 

Intervé Raül Burriel, qui planteja alguns dubtes i proposa que la Comissió Ètica estiga 
oberta a la participació dels interessats sobre les qüestions que s’hi vagen a tractar. 

El rector contesta sobre quines han de ser les funcions d’eixa Comissió, amb una 
composició en la qual hi haja, tant representació de la comunitat universitària, com 
experts en la matèria. 

El comissionat contesta als dubtes i entén que la Comissió ha de ser pública, encara que 
serà difícil trobar persones que hi vulguen participar. 

Intervé la professora Rosa Agost, qui pregunta com s’articularà amb la Sindicatura de 
Greuges, l’encarregada d’atendre aquestes disfuncions. 

El comissionat contesta que el síndic ha de resoldre i que la Comissió d’Ètica té altres 
funcions, raó per la qual serà un suport seu. 

El rector agraeix els treballs del comissionat i de tots els que hi han participat. 
 

 

7. Torn obert de paraules. 

Intervé la professora María Ángeles Pérez Cebadera, qui convida a tots a fer una reflexió 
sobre l’assetjament laboral a l’UJI; considera que tenim un protocol que només s’activa 
si la presumpta víctima decideix denunciar o realitzar accions legals, quan tot el món sap 
que hi ha casos d’assetjament. Relata situacions que li han ocorregut i diu que li dol quan 
tots miren cap l’altre costat, ja que eixes persones necessiten testimonis i els companys 
no hi diuen res. Diu que només demana una reflexió, ja que tant el Protocol com el Codi 
són negre sobre blanc, i demana solidaritat i que deixem de mirar cap a un altre costat, 
perquè, tan roí és qui exerceix accions d’assetjament, com qui es col·loca en situació 
d’ignorància deliberada davant les situacions d’assetjament. 

El rector es dóna per assabentat i diu que, pel que s’ha exposat, es planteja que caldrà 
dotar-se de mecanismes més efectius que els que tenim i que més enllà de les 
normatives existents es tracta de tot allò que denominem convivència i de les actuacions 
que es contenen en el Codi ètic. 
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Intervé Ana Tomás per a fer una crítica sobre la presentació de la revista Talento, que 
edita l’Ajuntament de Castelló, en la qual, dels cinquanta professionals que hi apareixen, 
tretze pertanyen a l’UJI, encara que de totes les persones només deu són dones, i de 
l’UJI només tres; caldria, doncs, fer una reflexió i que es fera més visible el talent de les 
dones. 

El rector contesta que no se’ns ha consultat, però que està satisfet de la gent de l’UJI 
que ix, però que hi ha encara recorregut per fer en matèria d’igualtat, i que farà arribar 
aquesta observació a l’Ajuntament. 

No hi ha més intervencions. 

El rector alça la sessió a les 13.40 hores, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

El secretari general Vist i plau 

 El rector 

 

 

José Luis Blasco Díaz Vicent Climent Jordà 

 

 

 

 


