
 1 

 

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

 

Número de la sessió: 8 

Data: 22 de novembre 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 

Agost Felip, Raquel 

Aibar Ausina, Juan Pablo 

Aymerich Ojea, Ignacio 

Bellés Fortuño, Begoña 

Beltrán Arandes, Joaquín 

Blesa Pérez, Andreu 

Callarisa Fiol, Luis José 

Camarero Suárez, María Victoria 

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 Marzá, Vicente Domingo 

García Sevilla, Pedro 

González Adelantado, Florenci Vicent 

González Esteban, Elsa 

Hernando Domingo, Carlos 

Lancis Sáez, Jesús 

Lapiedra Alcamí, Rafael 

López Benet, Francisco 

López Olivares, Diego 

López Ortí, José Antonio 

Llusar Barelles, Rosa Mª 

Mayo Gual, Rafael 

Molina Morales, Francesc Xavier 

Moliner Tena, Miguel Angel 

Montañana Casani, Amparo 

Oltra Mestre, María José 

Ortet Fabregat, Generós 

Palmer Silveira, Juan Carlos 

Pauner Chulvi, Cristina 

Pérez Cebadera, María Angeles 

Pérez Francisco, Miguel 

Piqueras Infante, Andrés 

Planchadell Gargallo, Andrea 

Planelles Fuster, Josep Hilari 

Rambla Zaragozá, Wenceslao 

Ruiz Garrido, Miguel Francisco 

Sanz Gil, Mercedes 

Serrano Gallego, Roque 

Vallet Bellmunt, Teresa María 

Vicente Pachés, Fernando 
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Viguri Perea, Agustín 

 

PDI no doctor, personal contractat i 
ajudant 

Arnal Pons, Ana María 

Barreda Tarrazona, Iván 

Beltrán Montoliu, Ana 

Estrada Guillén, Marta 

Fernández Hernández, Antonio 

Gimeno Navarro, Miguel Angel 

Grangel Seguer, María de los Reyes 

Ibáñez Martínez, María 

Llorens Monzonís, Jaume 

Martínez Cadenas, Conrado 

Martínez León, Luis 

Puetz, Achim 

 

Estudiantat 

 

PAS 

Bellés Padilla, Angel Javier 

Burriel Calvet, Joan Raül 

Gómez Fabra, Enrique 

Gómez Navarro, José Miguel 

Grandío Botella, Francisco Javier 

Iglesias Ortega, José Vicente 

Martínez Parra, Manuel  

Marzal Varó, Andrés 

Morte Ruíz, María José 

Nebot Granell, Manuel 

Pinyana Garí, Maria Carme 

Porcar Blanch, Vicente José 

Tirado Roldán, María Jesús 

Tomás Catalán, Ana Ester 

Torner Mas, Jordi 

 

Han excusat l’absència 

Bachero Alguacil, Noemi 

Ballester Arnal, Rafael 

Bou Llusar, Juan Carlos 

García Izquierdo, Isabel 

Ibáñez Martínez, María 

Jaques Miret, Anton 

Marzal Felici, Javier 

Monfort Gimeno, Eliseo 

Nos Aldás, Eloisa 

Ortells Montón, Elena 

Ruiz Madrid, Noelia 

 

Invitat 

García Edo, Vicent (síndic de Greuges) 

Castello Benavet, Joaquin (presidente de la 
Junta Electoral) 
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ORDRE DEL DIA 

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió núm. 7 (14-6-2017). D1 

2. Informe del rector. 

3. Elecció de dos representants del PAS en la Junta Electoral. D2 

4. Informe i deliberació sobre les Línies de govern. D3 

5. Informe sobre les Línies pressupostàries. D4 

6. Informe sobre la Memòria de responsabilitat social universitària. D5 

7. Informe de la Sindicatura de Greuges. D6 

8. Informe de la Junta Electoral. D7 

9. Torn obert de paraules. 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ORDRE DEL DIA  

 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió núm. 7 (14-6-2017).  

S’aprova l’acta per assentiment. 

 

2. Informe del rector. 

El rector informa dels següents assumptes: 

- La reunió del Consell Valencià d’Universitats, el dia 12 de juliol, i dels assumptes 
que s’hi van tractar, com ara la comunicació de la voluntat de rebaixar les taxes 
universitàries un 15% en dos anys i que les universitats no resulten perjudicades 
per això, l’increment de les beques, la moratòria per a la implantació de graus i 
la convocatòria d’ajudes a la investigació. 

- L’endarreriment de la resolució de les ajudes per infraestructures, cosa que pot 
provocar problemes perquè es puguen gaudir; a més, la concessió a l’UJI de 
només dues de les ajudes sol·licitades, quantitat per davall de les que s’han 
concedit a les altres universitats, fet que s’ha traslladat als responsables de la 
Conselleria. 

- La celebració, el 5 d’octubre, d’una comissió mixta de l’UJI amb la Conselleria de 
Sanitat, prevista en el conveni que es va signar per posar en marxa els estudis de 
l’àmbit de la salut, i en la qual es van tractar la possibilitat de taure places 
vinculades, els hospitals on realitzar les pràctiques i la integració de l’Escola 
d’Infermeria Sagrado Corazón. 

- La reunió de la CRUE i la seua permanent celebrades el dia 11 d’octubre, en la 
qual es va triar nou president i es va informar de la reunió amb els ministeris 
d’Educació, Economia i Hisenda per a tractar la possibilitat que les places vacants 
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de Ramón y Cajal puguen utilitzar-se per a altres persones amb un nivell 
d’excel·lència similar. 

- La reunió de la Xarxa Vives realitzada els dies 13 i 14 d’octubre, en la qual es va 
plantejar fer una reflexió sobre els seus fonaments i finalitats. 

- El Codi ètic, que es va presentar al Claustre, i que ha sigut aprovat pel Consell de 
Govern; també se n’ha fet una campanya de difusió, a més d’una jornada al 
Menador per donar-lo a conèixer. 

- L’informe negatiu del Ple del Consell Social sobre una de les modificacions 
aprovades pel Consell de Govern en el pla d’estudis d’Infermeria relativa a 
l’exigència d’acreditació de la capacitació en anglès i valencià dels estudiants, 
segons es preveu en el Pla de multilingüisme. Explica també tots els esforços que 
s’hi han fet i que s’està estudiant quin tràmit ha de seguir-se per a l’aprovació 
definitiva; mentrestant, s’està plantejant si se suspèn l’aplicació d’aquesta 
exigència. 

- La situació econòmica i de finançament de les universitats (es remet al que 
després explicarà el gerent). 

- Les accions realitzades com a conseqüència de la intervenció en la darrera sessió 
d’una claustral sobre les situacions que ha vingut patint en els últims anys i la 
reflexió que demanava; assenyala que es va recaptar informació a través de la 
Sindicatura de Greuges, qui va lliurar un informe amb unes conclusions, de les 
quals resulta que no s’aprecia assetjament, tot i que el comportament i el tracte 
de les persones involucrades no ha sigut el correcte, en ordre al que diu el Codi 
ètic. Això és el que es va comunicar als involucrats, comminant-los a tindre un 
comportament d’acord al seu càrrec de professors universitaris, encara que 
entén que no és fàcil normalitzar la situació, pel que demana a les parts i a qui 
estiga al voltant que col·laboren a resoldre-ho. 

S’obri un torn de paraules, en què intervé Raül Burriel, qui agraeix l’explicació sobre el 
que va ocórrer en el Ple del Consell Social i dóna el seu suport a la postura de la 
Universitat a l’hora de defensar l’acreditació lingüística del valencià; manifesta també el 
seu rebuig a la ingerència del Consell Social en l’autonomia universitària i en la 
determinació dels criteris acadèmics, ja que entén que el Consell Social no està complint 
el seu paper, que és el de representar i defensar els interessos formatius, econòmics i 
laborals de les comarques de Castelló.  

El rector agraeix el seu suport i explica quins van ser el criteris que es van esgrimir, com 
ara que podria ser un obstacle perquè vingueren alumnes d’altres llocs i que no hi havia 
universitats que ho hagueren fet; afegeix que, des de la Universitat s’ha pensat que era 
positiu per als alumnes, i més en estudis com ara Infermeria. 

Intervé el professor Vicente Esteve, qui pregunta si el requisit lingüístic es pot obtindre 
cursant algunes assignatures o només amb l’acreditació; també pregunta si la majoria 
de vots del Consell Social a rebutjar la proposta va ser ajustada.  

El rector contesta que es va tractar d’una ampla majoria en sentit desfavorable i que el 
requisit de l’anglès i el valencià es pot obtindre també cursant crèdits.  
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La vicerectora d’Internacionalització, Solidaritat i Multilingüisme incideix en aquesta 
possibilitat i afegeix que, a més de cursar crèdits, també hi ha diverses possibilitats 
d’exempció del requisits atenent a circumstàncies concretes; en concret, assenyala que 
en l’apartat “Acreditació” de la pàgina web de l’UJI s’hi dóna tota la informació i s’hi 
poden fer consultes. 

Intervé el professor Ignacio Aymerich, qui planteja que, a més de donar resposta a la situació 
concreta que es va plantejar en la darrera sessió per una claustral, a la qual el rector ha fet 
referència, també es va considerar que no haurien de tornar a reproduir-se situacions com 
aquesta; en eixe sentit pregunta què se n’ha fet al respecte, ja que tant en aquesta Universitat 
com en altres perviuen comportaments feudals, i que el Codi ètic és un pas, no la solució 
definitiva, raó per la qual cal fer-hi alguna cosa.  

El rector contesta que davant de la situació que es plantejava no podia mirar cap a un altre costat 
i va actuar com ha informat, i que la mateixa aprovació del Codi ètic comporta vies per a fer 
front a situacions com aquesta, que desgraciadament es produeixen i no es pot permetre; per a 
això s’ha modificat el Protocol contra l’assetjament i s’ha nomenat una delegació per a la 
inspecció de serveis.  

Intervé professor Domingo García Marzà, comissionat del rector per a la Responsabilitat Social, 
qui explica el canal que es preveu en el Codi ètic i en matèria de responsabilitat social, amb una 
coresponsabilitat de tots perquè es complisquen, encara que no es la solució per al que es 
planteja. 

Intervé el professor Agustín Viguri, qui diu que en el grau en Dret hi ha una gran diferència entre 
l’anglès jurídic que s’imparteix em primer curs i l’exigència de presentar sis o vuit pàgines en 
aquest idioma en el treball final de grau, cosa que comporta que l’alumnat tinga una despesa; i 
es pregunta si això és ètic, atès que hi ha nombroses queixes.  

El rector considera que la qüestió no està ben plantejada, ja que potser l’ètica no és la que ha 
de respondre, ja que és una qüestió acadèmica, perquè eixa exigència està inclosa en el seu pla 
d’estudis, que preveu que l’estudiantat ha estat diversos anys cursant el grau.  

El professor Domingo García Marzà també entén que el Codi ètic no és la solució al que planteja. 

 

3. Elecció de dos representants del PAS en la Junta Electoral. 

El rector presenta les dues candidatures que s’han presentat: 

- Solima Ten Bachero (suplent: Joan Andreu Bellés) 

-  J. Manuel Orenga Suliano (suplent: Mª José Senent Galmés) 

Es fa la votació i s’obté el següent resultat: 

- Solima Ten Bachero (suplent: Joan Andreu Bellés). Vots a favor: 8, vots en blanc: 7  

- J. Manuel Orenga Suliano (suplent: Mª José Senent Galmés). Vots a favor: 8, vots en 
blanc: 7 

 

L’acord pres és el següent: 

D’acord amb les competències establertes en l’article 48.i dels Estatuts de la Universitat 
Jaume I, aprovats pel Decret 116/2010, de 27 d’agost, i modificats pel Decret 67/2013, de 
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7 de juny, el Claustre elegeix per a formar part de la Junta Electoral els següents 
representants del PAS: 

 Solima Ten Bachero (suplent: Joan Andreu Bellés) 

 J. Manuel Orenga Suliano (suplent: Mª José Senent Galmés) 

 

4. Informe i deliberació sobre les Línies de govern.  

El rector presenta al Claustre les Línies de govern per a 2018, explica la situació en què 
es produeixen i que comprenen el primer semestre de l’any, alhora que donen 
continuïtat i conclouen accions engegades per l’actual equip de govern. També 
assenyala que pretenen garantir el compliment dels compromisos financers amb 
l’estudiantat i amb la resta de la comunitat universitària, alhora que permeten continuar 
avançant en la consolidació del model educatiu UJI i garanteixen els recursos per al Pla 
propi de recerca. Així mateix, el rector relaciona algunes de les fites aconseguides durant 
l’any 2017, malgrat la greu crisi i la política educativa del govern. 

S’obri un torn de paraules en què intervé el professor Ignacio Aymerich, qui entén que 
s’hauria d’arreplegar una línia que recollira el replantejament i la millora del 
reconeixement per direcció de treballs finals de grau i treballs final de màster. 

El rector es mostra d’acord a aconseguir un major reconeixent respecte a la càrrega del 
TFG. 

Intervé el professor Agustín Viguri, qui planteja que si hi ha mancança de fons públics es 
poden adoptar altres fórmules, com es fa a les universitats americanes; així, per 
exemple, que si els degans i vicerectors en el termini de dos anys no generen ingressos 
en les seues parcel·les han de deixar el lloc a altres persones que ho facen millor. 

El rector contesta que l’UJI ha avançat molt en temes de patrocini i de càtedres 
d’empresa, i que es tracta de trobar, dins del marc acadèmic, de la recerca i de la difusió 
del coneixement, projectes que interessen tant a la Universitat com a l’empresa, i ací sí 
que s’ha sigut capaç d’aconseguir recursos, però la societat és la que és i hi ha poca 
tradició de les empreses a aportar recursos per patrocini i mecenatge, situació a la qual 
cal adaptar-se. 

 

5. Informe sobre les Línies pressupostàries.  

El gerent presenta al Claustre l’informe sobre les Línies pressupostàries per a l’any 2018, 
en un escenari marcat per l'absència d'un marc financer estable per part de la 
Generalitat Valenciana, al qual s'uneix el retard en l'aprovació dels pressupostos de 
l'Estat per a 2018, cosa que ha condicionat les línies pressupostàries tant en el seu 
apartat d'ingressos com de despeses.  

S’obri un torn de paraules, en què intervé el professor Agustín Viguri, qui diu que veu un 
vuit de contingut a l’hora d’aportar solucions; es pregunta quin és el futur de l’UJI i de 
les universitats  espanyoles, i considera que en el model capitalista les universitats 
americanes són el millor model que hi ha en la generació d’ingressos de fora, mentre 
que en altres models de caire progressista els alumnes no paguen matrícula, i es planteja 
si estem en un sistema híbrid, entre l’un i l’altre.  
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El gerent contesta que a Espanya hi ha un model, que són les universitat privades, que 
no han funcionat bé, i que en tot cas el que planteja no correspon a aquest debat sobre 
els pressupostos per a l’any 2018.  

El rector, que incideix en aquest sentit, realitza diverses consideracions respecte als 
models universitaris.  

 

6. Informe sobre la Memòria de responsabilitat social universitària. 

El comissionat del rector per al Desenvolupament de la Responsabilitat Social 
Universitària, el professor Domingo García Marzá, presenta la situació en què es troba 
el Pla de responsabilitat social, amb el Codi ètic i la metodologia específica global 
reporting initiative que es segueix; després explica l’estructura de la Memòria de 
responsabilitat social universitària i el contingut dels seus quatre blocs. 

S’obri un torn de paraules, en què no hi ha intervencions. 

 

7. Informe de la Sindicatura de Greuges.  

El síndic de Greuges, el professor Vicent García Edo, presenta l’informe de la Sindicatura 
pel que fa al curs passat, en què destaca la davallada de la conflictivitat a la Universitat 
segons les queixes presentades, encara que ha augmentat molt el nombre de consultes 
que es fan sobre diversos temes per l’estudiantat i el professorat. També mostra la seua 
preocupació pel mal ús que es fa de les noves tecnologies, tant per obtenir proves sobre 
fets que d’altra manera no tindrien demostració possible, com per desqualificar-se els 
uns als altres; així mateix, fa una recomanació per tal de fer un ús respectuós del 
llenguatge en les relacions personals.  

També diu que el Claustre no és el lloc adequat per fer una denúncia com la que es va 
fer en la darrera sessió, que va produir que el rector encomanara a la Sindicatura un 
informe i unes recomanacions al respecte, cosa que va fer sense entrar a avaluar quina 
de les dues parts té més responsabilitat en les diverses situacions que es donen des de 
fa anys; en aquest sentit recomana que es done per acabat el procés en aquest punt i 
exhorta a deposar qualsevol actitud hostil i poder treballar en pau. 

També recomana la unificació de les normatives dels diversos centres que afecten els 
estudiants i que es done publicitat a les instruccions que dicten els vicerectorats. 

S’obri un torn de paraules, en què intervé la professora María Ángeles Pérez Cebadera, 
qui manifesta que no vol que se li reprotxe que va denunciar davant el Claustre; que el 
que va dir és que no volia que tornaren a produir-se situacions com la que havia patit i 
que se li exigís que no tinga una actitud hostil, sinó de respecte, quan des de l’any 2013 
està aïllada de la seua àrea i no ha fet absolutament res. Demana que l’informe del síndic 
es faça arribar als interessats i diu, així mateix, que quan hi ha una situació de desigualtat 
no es pot posar a les dues persones en situació d’igualtat, i que davant d’una denuncia 
d’una situació d’assetjament no es pot mediar. 

El rector contesta que el que s’ha fet avui ha sigut respondre davant del Claustre de les 
actuacions que s’han fet respecte una exposició de fets que va ocórrer en el mateix, que 
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és el que han explicat ell i el síndic, i no a una denúncia, i que no els correspon avaluar 
el grau de culpa. 

 

8. 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. 

 

S’obri un torn de paraules, en què no hi ha intervencions. 

 

9. Torn obert de paraules. 

No hi ha intervencions. 

 

El rector alça la sessió a les 14 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 

 

 

 


