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A) INTRODUCCIÓ 

Ara fa un any que us vaig presentar les Línies de Govern 2013. Sense cap dubte, la 
crisi  econòmica  i  els  problemes  financers  de  la  Generalitat  Valenciana  eren  la 
principal  preocupació  de  tota  la  comunitat  universitària.  Les  perspectives 
econòmiques eren molt negatives i tot feia pensar que 2013 seria encara pitjor que 
2012.  I  així  ha  estat.  En aquest  any que estem a punt d’acabar,  l’UJI ha hagut de 
digerir una retallada de la subvenció ordinària de la Generalitat Valenciana de 9,2 
milions d’euros (110 milions d’euros a tot el sistema universitari públic valencià), a 
més  del  deute  a  curt  termini  de  les  mensualitats  no  abonades  corresponents  a 
2012  (a  hores  d’ara  encara  ens  deuen  18,9 milions  d’euros).  L’any  2012  l’UJI  va 
rebre un 15% més de subvenció que al 2013. No ha estat fàcil, però una excel·lent 
gestió  de  la  tresoreria  i  les mesures  contemplades  en  el  PEME  2013  ha  permès 
pagar nòmines  i proveïdors amb total normalitat,  i  fins  i  tot mantenir  les accions 
prioritàries  que  s’havien  planificat  en  docència,  recerca,  i  difusió  i  extensió 
universitària. 

Com a fet especialment significatiu cal dir que la liquidació del pressupost de 2012 
va permetre confirmar l’eixida de la situació de romanent no afectat de tresoreria 
negatiu  que  l’UJI  arrossegava  com  a  conseqüència  dels  impagaments  de  la 
Generalitat Valenciana. Així, des que en 2009 va aflorar un romanent de tresoreria 
no afectat d’uns ‐23.000.000 €,  la nostra universitat ha anat sanejant els comptes 
fins  a  declarar  un  romanent  de  tresoreria  no  afectat  positiu  al  voltant  de 
3.700.000 €  en  2012.  Açò  s’ha  pogut  aconseguir  gràcies  als  fruits  de  dos  plans 
extraordinaris de mesures econòmiques (PEME 2012 i 2013) que han suposat uns 
sacrificis  en despesa  corrent que  tota  la  comunitat  universitària ha  assumit  amb 
responsabilitat i als successius plans de reequilibri que s’han aplicat amb el suport 
del  Consell  de  Govern  i  del  Consell  Social.  Aquesta  situació  és  nova  en  aquesta 
legislatura i suposa un baló d’oxigen perquè sembla que no seran necessàries més 
mesures  extraordinàries,  encara  que  caldrà  mantenir  el  control  de  la  despesa 
corrent.  Aquest romanent es destinarà a abonar al desembre de 2013 els incentius 
propis  del  PDI  i  incrementar  la  quantitat  econòmica  destinada  al  programa  de 
productivitat  del  PAS,  a  recuperar  l’Àgora  i  a  liquidar  totalment  el deute de  l’IBI 
amb l’Ajuntament de Castelló. També, com a conseqüència d’aquesta nova situació, 
els  departaments  podran  tornar  a  acumular  l’estalvi  del  romanent  del  programa 
541 per a l’exercici següent, sempre que no hi haja impediment legal, la qual cosa, a 
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més, permetrà fer un ús més racional dels recursos. 

En  l’àmbit  polític  i  legal  han  continuat  en  vigor  els  dos  reials  decrets  llei  (RDL 
14/2012,  RDL  20/2012)  i  la  Llei  17/2012  d’acompanyament  dels  pressupostos 
generals, que estan afectant la dedicació del professorat, la pujada de les taxes de 
matrícula dels estudis de grau i màster i  la pèrdua de drets  laborals del personal 
funcionari,  contractat  i  laboral.  La  Llei  d’acompanyament  de  pressupostos  de 
l’Estat, que aplica una interpretació que no té en compte l’autonomia universitària, 
ha comportat un major control extern de la política de personal amb restricció de 
la reposició llocs de treball del PAS i del PDI. Una de les grans novetats polítiques 
ha  estat  la  publicació  de  l’informe  de  la  comissió  d’experts  creada  pel Ministeri 
d’Educació  per  a  fer  propostes  de  reforma  del  sistema  universitari,  que  va  ser 
rebutjat  per  unanimitat  pel  Claustre  de  l’UJI.  A  hores  d’ara,  el  document  sembla 
estar arxivat al  calaix del Ministeri. La segona novetat del  curs 2013/14 ha estat 
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l’enduriment dels  requisits per a accedir a beques  i  ajudes del Ministeri, que pot 
afectar,  a  la  baixa,  l’import  econòmic  rebut  per  un  45%  dels  actuals  estudiants 
becats de l’UJI. 

Les  universitats  públiques  valencianes  han  continuat  fent  un  front  comú  sòlid 
davant les diferents administracions, reproduint el malestar present a la comunitat 
universitària valenciana, que s’ha manifestat de nou en tots els actes d’obertura de 
curs de les universitats públiques, mitjançant la lectura de comunicats per part de 
la  Plataforma  en  Defensa  de  la  Universitat  Pública  i  els mateixos  discursos  dels 
rectors.  Com  a  rector  de  l’UJI,  he  reivindicat  públicament  i  reiteradament  la 
retirada dels decrets llei, la rebaixa de les taxes de matrícula, el manteniment dels 
requisits per a les beques, la liquidació del deute a curt termini i del deute antic, la 
necessitat  d’un  finançament  singular  per  a  les  instal·lacions  de  la  Facultat  de 
Ciències  de  la  Salut,  i  de  tots  aquells  temes  que  han  afectat  la  institució 
universitària  i  els  diferents  col·lectius,  amb  especial  atenció  al  sector més  feble: 
l’estudiantat.  He  manifestat  públicament  el  meu  rebuig  a  aquest  greu  atac  al 
sistema  universitari  públic.  Vull  destacar  també  les  manifestacions  i 
concentracions que diferents col·lectius de l’UJI han fet i continuen fent en defensa 
de  la  universitat  pública.  En  aquests  moments  crítics  és  fonamental  que  estem 
units i reivindiquem junts allò que és nostre.  

En aquest context complex i difícil, us puc assegurar que el Consell de Direcció ha 
treballat de valent  i amb rigor. Aquest acte de hui,  la presentació de les Línies de 
Govern  2014,  juntament  amb  les  reunions mantingudes  al  llarg  d’aquest  any  de 
govern  amb  els  centres,  departaments,  sindicats,  estudiants  i  altres  col·lectius, 
incloent‐hi  les  preparatòries  d’aquest  Claustre,  són  una  mostra  de  l’exercici  de 
diàleg que ha format part del tarannà del meu govern. 

Sembla  que  2013  és  l’any  en  què  s’ha  tocat  el  fons  del  pou  i,  per  tant, 
d’estabilització dels indicadors econòmics. La Generalitat Valenciana ha pagat amb 
regularitat les quantitats mensuals de la subvenció la qual cosa ha sigut una notícia 
positiva per al funcionament ordinari de la universitat. Aquest entorn que sembla 
que no millorarà en 2014, però que tampoc empitjorarà, dibuixa un panorama més 
estable  i  amb  menys  incerteses  que  el  2013.  Així,  la  subvenció  ordinària  de  la 
Generalitat  Valenciana  serà  pràcticament  la  mateixa,  amb  la  qual  cosa  no  serà 
necessari  dissenyar  un  nou  PEME  per  al  2014.  Per  tal  d’abastar  la  proposta  de 
línies  de  govern  per  a  l’exercici  2014,  considere  necessari  explicar  els 

onòmics i financers, que ens co
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condicionants, fonamentalment ec nstrenyen: 

1) La  construcció  del  Paranimf,  les  pistes  esportives  i  la  piscina  climatitzada  a 
càrrec  del  deute  antic  (mensualitats  i  pla  d’inversions)  no  satisfet  per  la 
Generalitat Valenciana, ens ha conduït a elaborar un pla de reequilibri financer 
al qual ens obligava la llei. El Pla economicofinancer de reequilibri vigent per al 
període 2010‐2013 va ser revisat el 2010 pel Consell de Govern  i pel Consell 
Social. A  l’abril de 2011,  juntament amb els comptes anuals de 2010, aquests 
mateixos òrgans van aprovar una primera revisió del pla de reequilibri atesos 
els bons resultats obtinguts. A  l’abril de 2012 es va fer una segona renovació 
davant  una  altra  millora  en  l’execució  de  l’esmentat  pla.  A  la  liquidació  del 
pressupost  de  2013  es  van millorar  de  nou  les  previsions  i  l’UJI  va  eixir  del 
romanent de tresoreria no afectat negatiu (RTNA). Les previsions i  l’execució 
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real del pla es resumeixen a continuació: 

Comptes anuals 2009: RTNA ajustat:     ‐23.036.940,60€ 

r al 2010:    
 
la economicofinancer: RTNA previst pe ‐12.836.940,00€P
Comptes anuals 2010: RTNA real 2010:     ‐7.244.993,41€ 

er al 2011:   
 
la economicofinancer: RTNA previst p ‐11.238.800,63€P
Comptes anuals 2011: RTNA real 2011    ‐5.698.705,93€ 

r al 2012:   
 
la economicfinancer: RTNA previst pe ‐2.106.350,68€
omptes anuals 2011: RTNA real 2012    3.674.944,48€ 
P
C
 

2) A  hores  d’ara,  es  pot  assegurar  que  la  subvenció  ordinària  que  rebrem  les 
universitats públiques valencianes no s’ajustarà al que es va signar en el PPF 
(2010‐2017).  Ben  al  contrari,  la  subvenció  que  rebrem  les  universitats 
públiques valencianes estarà condicionada per la política de consolidació fiscal 
i  l’objectiu del dèficit a aconseguir per la Generalitat Valenciana. Però, encara 
així,  gràcies  a  la  pressió  conjunta  de  les  cinc  universitats  públiques 
valencianes, l’any 2014 el SUPV mantindrà pràcticament el mateix pressupost 
que  el  2013.  Més  concretament,  la  subvenció  al  SUPV  es  reduirà  en 
3.000.000 €, la qual cosa suposa una reducció de 275.000 € per a l’UJI. Aquest 
escenari  permetrà  tornar  a  activar  algunes  mesures  que  temporalment 
s’havien anul·lat com a conseqüència del control de la despesa i del PEME (per 
exemple, la recuperació de la remuneració dels coordinadors de les comissions 
de titulació). 

3)   D’altra  banda,  la  Generalitat  Valenciana  ha  ajornat  alguns  pagaments 
rellevants  a  les  universitats  públiques  valencianes.  Més  concretament,  em 
referisc a  l’ajornament del pagament de  les anualitats dels anys 2011  i 2012 
del  deute  antic  que  la  Generalitat  Valenciana  té  amb  l’UJI.  Aquesta  partida 
suposa 6.800.000 €  tant  al  2011  com al  2012.  La  novació  del  conveni de  les 
cinc universitats públiques amb la Generalitat Valenciana suposava que aquest 
ajornament  se  satisfaria  de  la  següent  manera:  les  dues  anualitats  de 
6.000.000 €, corresponents al deute de les inversions, es pagarien el 2014 i el 
2015,  juntament  amb  les  anualitats  corresponents  a  aquests  exercicis.  I  les 
dues  anualitats  de  800.000 €,  no  afectades,  es  prorratejarien  entre  els  anys 
2013  i  2022.  Hi  ha  dubtes  que  aquest  compromís  siga  complit  per  la 
Generalitat  Valenciana,  i  fins  i  tot  hi  ha  la  incertesa  que  la  Generalitat 
Valenciana satisfaça l’anualitat corresponent a l’exercici 2013. 

4)   L’única notícia positiva del pressupost de 2013 va ser la inclusió per part de la 
Generalitat Valenciana d’una partida de 3.000.000 € per a la construcció de la 
primera fase de l’edifici de la Facultat de Ciències de la Salut. La planificació de 
les  obres  ha  portat  a  renegociar  aquesta  quantitat,  de  tal  manera  que  la 
quantitat  s’abonarà  en  l’exercici  2014.  En  qualsevol  cas,  les  obres  ja  han 
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començat. 

5)    L’any 2013 s’han resolt favorablement els grans litigis que l’UJI tenia oberts als 
tribunals. D’una banda, el Tribunal de Comptes ha tancat favorablement per als 
nostres  interessos  la  investigació  al  voltant  del  programa  de  jubilacions 
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incentivades  de  les  universitats  públiques.  D’una  altra  banda,  el  Tribunal 
Suprem  ha  resolt  favorablement  per  a  l’UJI  un  recurs  d’expropiacions  de 
terrenys del campus del Riu Sec. Finalment, el Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana ha estimat el  recurs d’apel·lació presentat per  l’UJI  i 
ha  revocat  la  sentencia  a  favor  de  Ferrovial  Agroman.  Encara  que  aquestes 
resolucions  no  tenen  cap  efecte  directe  en  el  pressupost,  eliminen  el  risc  de 
despesa  econòmica  que  suposaria  una  sentència  desfavorable  (més  de  8,5 
milions d’euros).  

A banda d’aquests  fets concrets, cal  tenir en compte altres condicions de  l’entorn 
que afecten el funcionament ordinari de la Universitat: 

• Com també s’ha descrit, el PPF (2010‐2017) de les universitats públiques 
valencianes que propugnava tres anys de carència amb una congelació del 
pressupost (2010‐2011‐2012), no es va aplicar al 2013 com estava previst, 
ni sembla que ho farà al 2014, ja que el PIB de la Comunitat Valenciana no 
creixerà per damunt d’un 1,5% l’any 2012. 

• La  reposició  de  llocs  de  treball  està  condicionada  per  les  restriccions 
imposades per la legislació vigent d’àmbit autonòmic i estatal, la qual cosa 
comporta  una  pèrdua  de  l’autonomia  universitària.  Les  dedicacions  i 
condicions de treball del PDI i del PAS també s’han vist molt afectades pel 
RDL 14/2012 i pel RDL 20/2012. 

És  per  això  que  en  el moment  actual,  la  presentació  al  Claustre  de  les  línies  de 
govern per al curs 2013/14, amb efectes econòmics durant 2014, ha de contemplar 
quatr spe a ectes:  

1. Encara que la situació econòmica és més favorable que al 2013, no hem 
de  perdre  de  vista  la  sostenibilitat  de  totes  les  accions  de  la  nostra 
institució. Qualsevol acció que implique cost econòmic ha de ser sotmesa 
a una estricta revisió,  tant si es contempla com una  línia general o com 
una acció concreta.  

2. Com  a  conseqüència  de  la  situació  econòmica  i  de  les  línies 
pressupostàries previstes, no es dissenyarà un nou Pla extraordinari de 
mesures econòmiques. És a dir, no s’activaran noves mesures d’estalvi i, 
en  funció  de  la  disponibilitat  de  romanents  i  d’ingressos,  es  podran 
reactivar algunes accions, com ara l’abonament al desembre de 2013 dels 
incentius propis del PDI, la millora de la quantitat econòmica destinada a 
incentius al PAS  i  la recuperació de  la remuneració als coordinadors de 
  n rles comissio s de grau, ent e altres.   

3. Al  maig  de  2014  s’acaba  la  legislatura,  per  la  qual  cosa  les  línies  de 
govern que hui us porte abasten un període temporal de mig any i han de 
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ser les pròpies del final d’un mandat. 

4. Finalment,  la situació econòmica actual no ha de  fer‐nos perdre el nord 
del  nostre  paper  en  la  societat,  ja  que  som una universitat  pública  que 
mai ha de renunciar a  la docència  i  la  investigació d’excel·lència, ni a  la 
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millora de les condicions de treball del PDI i del PAS, ni, per descomptat, 
a la millora de les condicions d’estudi de l’estudiantat, així com tampoc a 
la influència en l’entorn sociocultural i a la millora de l’entorn productiu 
de  les  nostres  comarques,  totes  aquestes  raons  de  ser  de  la  nostra 
institució. 

Aquest  escenari  econòmic  i  legislatiu  ha  afectat  i  continua  afectant  el  projecte 
institucional. En el Pla Estratègic UJI 2014 es detallen els objectius i els principals 
eixos  d’actuació  d’aquest  projecte.  Malauradament,  aquest  pla  ha  patit 
reajustaments  i  endarreriments  atès  que  la  magnitud  de  la  retallada  en  la 
subvenció ordinària i la no aplicació del PPF ha condicionat tota la legislatura. Com 
l’any  passat,  a  continuació  faré  un  seguiment  de  l’evolució  del  Pla  estratègic 
JI 2014. U
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100.000 crèdits men

B)  SEGUIMENT DEL PLA ESTRATÈGIC UJI 2014 

Al  juliol del 2011 el Consell Social va ratificar el Pla Estratègic UJI 2014, després 
que el Consell de Govern l’aprovara per unanimitat. Aquest document ha concretat 
el  programa  electoral  amb  el  qual  em  vaig  presentar  a  les  eleccions  a  rector, 
després d’un ampli debat  intern. Al 2010  res  ens  feia preveure  el deteriorament 
tan  intens  de  la  situació  econòmica.  Aquestes  condicions  de  contorn  han  afectat 
negativament l’execució del Pla Estratègic UJI 2014. 

El  Pla  Estratègic UJI  2014 ha  estat  la  base de negociació  en  el  desplegament  del 
sistema de direcció estratègica amb departaments, centres i  instituts, així com en 
la  productivitat  del  PAS.  Aquesta  metodologia  de  treball,  tan  consolidada  a  la 

ió en els objectius estratègics. nostra institució, ha permès alinear tota la instituc

Els objectius generals establerts per al 2014 són: 

educatiu propi. 1. Consolidar l’oferta educativa de l’UJI amb un model 

ualitat. 2. Incrementar els resultats d’investigació de q

3. Augmentar la transferència a les empreses. 

ació social. 4. Mantenir el paper actiu de l’UJI com a agent de dinamitz

5. Continuar sent un referent en gestió de la qualitat i TIC. 

Per a assolir aquests objectius es van establir 12 eixos estratègics que determinen 
les p iques del meu mandaolít t. 

E1: Estudis  i  formació. Al  juliol del 2012 el Consell de Govern va aprovar  la 
revisió  del Model  educatiu  i  el  va  adaptar  a  l’EEES.  Amb  açò  s’ha  donat 
compliment a una part molt important de l’objectiu OE1 “Desenvolupar un 
model  educatiu  adaptat  a  l’EEES”.  Una  vegada  consensuats  els  pilars  del 
model,  s’està  començant  a  desplegar‐lo  en  la  part  postuniversitària: 
alumni,  formació  al  llarg  de  la  vida,  i  inserció  laboral.  L’aprovació  i 
desenvolupament del Pla de multilingüisme i del document de Govern TI 
són fites importants per a l’assoliment de l’objectiu OE2 “Impulsar les TIC i 
el multilingüisme”.  Algunes dades poden ser il·lustratives d’aquest primer 
eix. El grau de cobertura de  l’oferta dels graus ha passat del 88% (2.385 
alumnes de nou  ingrés)  en  el  curs 2009/10,  al  97,8%  (3.024)  en  el  curs 
2012/13,  amb  una  molt  lleugera  caiguda  en  el  curs  2013/14  al  94,8% 
(2.935). Pel que fa a màsters, ha passat del 73% (937) a 68,9% (989)1 i al 
64,4% (930) en els mateixos cursos. Sens dubte,  l’increment de  les  taxes 
està tenint un efecte en la matrícula, com demostra l’evolució dels crèdits 
totals matriculats, que han passat de 826.188 en el 2011/12, a 754.588 (‐
8,67%)  en  el  2012/13  i  a  726.642  (‐3,70%)  en  el  2013/14.  És  a  dir, 

ys en dos cursos. Com a fet significatiu cal dir que en 
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1  S’han  revisat  els  límits  de  nou  ingrés  en  molts  màsters  i  s’han  adaptat  al  PPF  (40 
alumnes). 
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el curs 2012/13 s’han titulat els primers graduats de l’EEES. Pel que fa al 
multilingüisme,  quasi  un  20,1%  dels  crèdits  del  curs  2012/13  es  van 
impartir  en  valencià  i  un  7,97%  en  anglès,  tot  i  que  la  situació  no  està 
equilibrada en totes les titulacions. Cal destacar també la Universitat per a 
Majors,  que  es  consolida  amb  quasi  1.000  estudiants  repartits  en  les 
diferents seus. 

E2:  Recerca  i  transferència.  L’objectiu  estratègic  OE3  “Incrementar  els 
resultats  d’investigació  de  qualitat”  s’ha  vist  ratificat  amb  l’increment 
continuat del nombre de sexennis totals (639 en el curs 2009/10, 758 en 
el 2010/11, 823 en el 2011/12 i 828 en el 2012/13), que ha suposat que 
en el curs 2012/13 un 74,4%  del PDI a temps complet equivalent tinga un 
sexenni  reconegut  (57,11%  en  el  2009/10,  65,97%  en  el  2010/11  i 
76,77%  en  el  2011/12).  A  més  a  més  l’UJI  ocupa  el  lloc  vuitè  en  el 
rànquing nacional CyD de 2012 per la qualitat dels resultats d’investigació 
mesurada  per  l’impacte  de  les  publicacions  en  funció  del  nombre  de 
citacions rebudes (base de dades Scopus), la qual cosa ens posiciona en el 
primer quartil de les universitats espanyoles. Açò ha estat possible gràcies 
a l’esforç dels nostres grups de recerca, que han tingut el suport del Pla de 
promoció  de  la  investigació,  que  ha  mantingut  la  dotació  econòmica 
malgrat que Bankia ha retirat l’ajuda de 600.000 €/any (en un context on 
les convocatòries del Ministeri no han estat publicades). Una fita històrica 
ha  estat  la  constitució  de  l’Escola  de  Doctorat  de  l’UJI,  destinada  a 
potenciar el tercer cicle i a crear un planter d’investigadors. L’objectiu OE4 
“Augmentar  la  transferència  a  les  empreses”  s’ha  instrumentat  amb  el 
Programa de  foment de projectes de  transferència  tecnològica  i  StartUJI. 
La  crisi  econòmica  dificulta  la  cooperació  amb  el  teixit  productiu.  Els 
recursos  captats  per  l’article  83  estaven  estabilitzats  al  voltant  d’uns 
3.000.000 € en 2009  i 2010, però en 2011 van baixar a 2.870.000 €  i  en 
2012 a 1.950.000 €. 

E3: Internacionalització. L’objectiu OE5: “Fomentar la internacionalització de 
l’activitat docent i  investigadora” intenta millorar un dels punts febles de 
l’UJI que caldrà potenciar en els pròxims anys tenint en compte que el món 
universitari  és  global.  L’obertura  de  relacions  amb  països  asiàtics,  que 
donarà  fruits  a  mitjà  termini,  intenta  progressar  en  aquesta  línia.  En 
relació a l’objectiu estratègic OE6 “Impulsar la mobilitat dels col·lectius de 
l’UJI”, el nombre de professorat ixent està al voltant dels 60 anuals, mentre 
que el nombre de PAS que participa en programes de mobilitat ha passat 
de  10  en  2010  a  19  en  2011  i  a  18  en  2012.  Respecte  al  nombre 
d’estudiants  ixents, han passat de 329 en 2009/10 a 410 en 2011/12  i a 
538 en 2012/13 gràcies al fet que s’ha mantingut l’esforç econòmic de les 
ajudes a  la mobilitat per part de  l’UJI, davant  la  important baixada de  les 
subvencion  
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s per part de l’Estat i el govern autonòmic. 

E4:  Persones.  L’objectiu  d’aquest  eix  és  OE7  “Millorar  la  satisfacció  de  la 
comunitat universitària”. La satisfacció de l’estudiantat amb la universitat 
es manté en uns nivells adequats, que ha passat de 3,75 en el 2009/10, a 
3,95 en el 2011/12, a 3,77 en el 2012/13, i a 3,80 en el curs 2013/14. La 
satisfacció  laboral  del  PDI  ha  passat  de  4,06  en  2011  a  3,94  en  2013, 
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mentre  en  el  PAS  ha  passat  de  3,91  a  3,96  (un  màxim  de  5)  en  les 
enquestes  biennals  de  satisfacció  laboral  (en  cap  dels  tres  casos  són 
diferències estadísticament  is gnificatives). 

E5:  Sostenibilitat  econòmica.  El  primer  objectiu  és  OE8  “Optimitzar  els 
recursos  econòmics”.  La  situació  de  l’UJI  és  solvent.  L’estalvi  anual  en  el 
2009 per l’ajornament d’inversions i pel control de la despesa corrent va 
ser d’uns 3 milions d’euros, en el 2010 de 12,5 milions d’euros, en el 2011 
de quasi 8,5 milions d’euros  i  en el 2012 de 4,5 milions d’euros. Això ha 
permès  eixir  de  la  situació  de  desequilibri  economicofinancer,  passant 
d’un romanent de tresoreria no afectat negatiu de ‐23.036.940 € al 2009 a 
un romanent de tresoreria no afectat positiu de 3.674.944 € al 2012. L’UJI 
té  una  situació de  tresoreria que ha permès pagar  les nòmines  i  tots  els 
proveïdors  sense  cap  endarreriment.  En  aquest  sentit,  no  ha  fet  falta 
recórrer  a  cap  operació  financera  de  crèdit.  Tot  açò  ha  estat  possible 
gràcies  a  una  política  de  control  de  la  despesa  i  de  mesures  d’estalvi 
concretes  (PEME  2012  i  2013).  L’objectiu  OE9  “Alinear  l’UJI  amb  els 
criteris  del  PPF”  s’ha  instrumentat  a  través  del  sistema  de  direcció 
estratègica.  Gràcies  a  aquest mecanisme  s’han  negociat  unes metes  amb 
departaments, centres, instituts i serveis alineats amb els criteris del PPF, i 
en el 2013 s’ha fet el seguiment corresponent.  

E6:  Gestió  universitària.  L’objectiu  OE10  “Millora  de  la  gestió  de  centres, 
departaments i serveis” s’ha concretat en el desplegament complet de tot 
el sistema de gestió lligat a la implantació de l’EEES. En aquest sentit, s’han 
estructurat i posat en marxa les comissions de titulació i s’està integrant la 
gestió  dels màsters  en  els  centres.  S’ha  aprovat  la  creació  de  l’Escola  de 
Doctorat  que  ara  començarà  a  desenvolupar‐se.  Pel  que  fa  a  l’objectiu 
OE11 “Posada en funcionament i consolidació de la Facultat de Ciències de 
la  Salut”,  s’ha  assolit,  una  vegada  acabats  els  primers  cursos  i  fetes  les 
obres més urgents. En aquest apartat de gestió cal destacar l’esforç fet en 
el desplegament de les quatre titulacions noves: grau en Medicina, grau en 
Infermeria,  grau  en  Administració  i  Gestió  Pública  i  grau  en  Disseny  i 
Desenvolupament de Videojocs. També cal mencionar que ja s’ha enviat a 
verificar el pla d’estudis del grau en C c  

  12

ièn ies de l’Activitat Física i l’Esport. 

E7:  Innovació,  processos  i  qualitat.  En  l’objectiu  OE12  “Innovar  en  els 
processos  mitjançant  les  noves  tecnologies”  s’ha  avançat  gràcies  a  la 
migració  a  Google,  a  la  reorganització  i  redisseny  del web  corporatiu,  la 
posada en marxa de dues aplicacions mòbils (app) i del portal Libertas. En 
aquest sentit, la satisfacció de l’estudiantat de grau i de màster amb el web 
és  de  3,73  (3,60  en  el  curs  passat)  i  3,80  (3,76  en  el  mateix  període), 
respectivament.  A  més,  d’acord  amb  els  informes  positius  de  l’AVAP  en 
relació als web s’ha passat del 77,78% en graus i del 42,59% en màsters en 
el curs 2011/12 al 100% en el curs 2012/13 (el web de grau i màster ha 
estat  destacada  com  a  bona  pràctica  per  l’AVAP).  L’objectiu  OE13 
“Acreditar els títols oficials” s’ha treballat amb la implantació progressiva 
dels programes Docentia, Audit i de seguiment. En aquest sentit, el 100% 
dels  graus  presentats  (un  total  de  27  en  tres  anys)  al  programa  de 
seguiment  han  tingut  un  informe  de  seguiment  positiu,  mentre  que  en 
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màsters han estat un 96% (un total de 27 en dos anys). En el curs 2013/14 
iniciarem,  juntament  amb  l’AVAP,  un  projecte  pilot  de  renovació  de 
l’acreditació d’un títol oficial. L’objectiu OE14 “Mantindre les certificacions 
de processos  i  serveis” s’ha assolit amb  la renovació dues vegades de  les 
dues  certificacions  ISO  9001  (Biblioteca  i  Servei  d’Esports),  la  renovació 
del  Segell  d’Or  EFQM  500+  i  l’elaboració  de  tres  cartes  de  serveis  més 
(grau  en  Traducció  i  Interpretació,  Servei  d’Informàtica  i  Servei  de 
Comunicació i Publicacions) i  l’inici del procés de revisió de les cartes de 
serveis existents. 

E8: Cultura i relacions institucionals. L’objectiu OE15 “Impulsar la dimensió 
sociocultural  de  l’UJI”  s’ha  assolit  gràcies  a  la  continuïtat  dels  diferents 
programes culturals i esportius. En aquest sentit el nombre d’assistents al 
Paranimf  ha  passat  de  13.500  en  el  2011/12  a  20.000  en  el  2012/13, 
mentre  que  els  participants  en  els  diferents  productes  culturals  (teatre, 
música…)  està  estabilitzat  al  voltant de 1.500,  i  s’omplin  totes  les places 
oferides.  L’índex  de  satisfacció  general  dels  assistents  està  sempre  per 
damunt del  97%. L’objectiu OE16  “Potenciar  les  relacions  institucionals” 
s’ha  aconseguit  en  un  alt  percentatge  gràcies  a  la  intensificació  de  les 
relacions amb els ajuntaments, amb el SUPV, Espaitec i el Congrés Castelló 
2020. Cal destacar el paper que l’UJI té a la CRUE, on jo mateix presidisc la 
comissió  sectorial  de  biblioteques,  el  gerent  està  com  a  vocal  en  la 
comissió sectorial de TIC, i la vicerectora d’Internacionalització és vocal en 
la  sectorial  de  relacions  internacionals  i  cooperació.  El  nombre  de 
convenis nous anuals ha p sa sat de 111 en el 2010 a 139 en el 2012. 

E9:  Responsabilitat  social.  L’objectiu  OE17  “Explicitar  la  política  de 
responsabilitat social” s’ha posat en marxa amb una enquesta adreçada a 
tota  la  comunitat  universitària  que  recull  la  sensibilització  al  voltant 
d’aquests  temes.  També  s’han  identificat  els  indicadors  de  RSU  més 
rellevants  i  s’està  procedint  a  la  recollida  de  les  dades. Respecte  al  I  Pla 
d’igualtat,  cal  dir  que  s’ajusta  a  les  previsions.  En  el  curs  2012/13 es  va 
llançar una enquesta interna sobre conciliació de la vida familiar i laboral. 
L’objectiu  OE18  “Fomentar  la  solidaritat  i  la  cooperació  al 
desenvolupament”  s’ha  aconseguit,  tot  i  que  amb  unes  considerables 
limitacions  econòmiques,  gràcies  a  la  continuïtat  dels  programes  de 
cooperació  al  desenvolupament.  En  aquest  sentit,  el  nombre  de 
participants  en  activitats  de  cooperació  i  solidaritat  ha  experimentat  un 
augment rellevant i ha passat de 1.956 en 2010 a 2.645 en 2011 i a 3.130 
n 2012, amb un índex de sati
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e sfacció al voltant de 4,5. 

E10:  Infraestructures  i campus.  L’objectiu OE19  “Millora de  l’habitabilitat  i 
sostenibilitat  del  campus”  té  un  alt  grau  de  consecució  gràcies  a  les 
actuacions en millora de  l’eficiència energètica  i  els  esforços en  la gestió 
dels espais. El grau de satisfacció de l’estudiantat amb el manteniment de 
les aules ha pujat a 3,87 en graus i a 3,69 en màsters, en el curs 2012/13. 
Respecte als  laboratoris,  la satisfacció de  l’estudiantat de grau és de 3,63 
en  el  mateix  curs.  La  satisfacció  de  la  comunitat  universitària  amb  les 
instal·lacions esportives és del 4,46 en l’any 2012. Finalment, la satisfacció 
del personal  (PDI  i PAS) amb  les  instal·lacions on  treballen ha passat de 



 Línies de Govern 2014

4,06,  en  el  curs  2010/11  a  4,16  en  el  curs  2012/13.  L’objectiu  OE20 
“Cobrir  les  necessitats  d’espais”  és  un  repte  atesa  l’alta  matrícula  dels 
darrers cursos. S’ha fet un esforç d’adaptació de les aules a les necessitats 
de l’EEES, a banda de la construcció de l’aulari d’ampliació de la FCHS i de 
noves  aules  a  altres  centres,  així  com  la  inauguració  de  l’Espaitec  II.  No 
obstant  això,  l’endarreriment  de  l’edifici  de  la  FCS  està  provocant 
roblemes d’espai per als quals s’està trep ballant en solucions provisionals. 

E11: Campus d’Excel·lència Internacional. L’objectiu OE21 “Integrar l’UJI en 
un projecte de campus d’excel·lència” està assolit quant a la consecució de 
la qualificació. Aquest programa l’ha suspès l’equip ministerial, encara que 
s’ha  pogut  utilitzar  el  segell  CEI.  En  el  curs  2013/14  està  prevista  una 
avaluació del projecte que determinarà si es continua tenint la qualificació 
CEI. El projecte Solar‐Decathlon i les accions d’emprenedoria organitzades 
er l’equip de direcció i la càtedra INCREA s’han lligat a Campp usHabitat5U. 

E12: Màrqueting i comunicació. L’objectiu OE22 “Dissenyar i executar un pla 
de  màrqueting”  s’està  desplegant.  Al  desembre  de  2011  el  Consell  de 
Govern  va  aprovar  el  Pla  de  màrqueting  UJI  2014.  S’han  creat  les 
comissions previstes i s’ha començat a treballar. L’UJI ha captat al voltant 
d’uns 5,5 milions d’euros anuals en article 83, formació continuada, Servei 
d’Esports,  campus  obert,  patrocini  i  activitats  culturals  en  2009,  2010  i 
2011.  En  2012  s’ha  produït  una  davallada  de  fins  a  4,5 milions  d’euros, 
fonamentalment per la caiguda dels ingressos per l’article 83. El repte de 
futur  és  potenciar  aquesta  línia  de  finançament.  L’objectiu  OE23 
“Consolidar  la  reputació  de  l’UJI  i  atraure  estudiantat  amb  bons 
expedients”, exigirà un esforç continuat al llarg del temps. En aquest sentit, 
s’està treballant en un Pla estratègic de reputació corporativa (PERCO). La 
nota  mitjana  d’accés  a  l’UJI  s’ha  consolidat  en  8  (sobre  14),  amb 
diferències significatives entre titulacions, i les olimpíades estan ajudant a 
atraure bons expedients a l’UJI. 

Amb  tot  açò  podem  dir  que  els  cinc  objectius  generals  tenen  diferent  grau  de 
consecució.  Mentre  la  implantació  del  model  educatiu  propi  i  el  foment  de  la 
recerca de qualitat van per bon camí, amb resultats força positius, la transferència i 
la formació continuada necessiten una acció més eficaç. La programació cultural de 
l’UJI, que s’ha convertit en un referent a tota la província, s’ha estabilitzat. Pel que 
fa  a  la  qualitat  i  les  TIC,  dos  elements  diferenciadors  de  la  nostra  institució,  es 
mantenen, encara que ajustant‐se a les possibilitats econòmiques. 
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C) LÍNIES DE GOVERN 2014 

La  situació  econòmica  actual  fa més  difícil  assolir  la  nostra missió,  però  us  puc 
assegurar que l’Equip de Direcció ha fet un gran esforç personal i professional per 
dirigir i gestionar la institució en aquests temps convulsos. Per a nosaltres és molt 
important  sentir  el  vostre  alè,  rebre  la  vostra  ajuda,  comptar  amb  la  vostra 
participació i tindre el vostre suport. Hui més que mai és fonamental  la unitat de 
tota  la comunitat universitària  i empentar tots  junts aquest vaixell. La situació és 
difícil  però  us  assegure  que,  si  tenim  el  vostre  suport,  no  defallirem  en  aquest 
compromís. 

Hui vull, amb aquest document, expressar quines accions anem a emprendre per a 
l’any 2014. Les  línies de govern per a  l’any que ve pretenen finalitzar  les accions 
iniciades al  llarg d’aquesta legislatura que va començar al 2010, perquè a mitjans 
d’any  hi  haurà  eleccions  a  rector  i  a  claustre.  Com  l’any  passat,  començaré  per 
establir els meus compromisos prioritaris, compartits per la resta de membres del 
Consell de Direcció, que es plasmaran en unes línies de govern per àmbits. 

El marc  econòmic  previst  per  l’any  vinent  obliga  a  continuar  portant  a  terme  el 
control  de  la  despesa,  però  mantenint  els  compromisos  polítics  i  les  prioritats 
estratègiques que es van aprovar ara fa un any. Els compromisos prioritaris per a 
la nostra universitat en aquesta situació continuen sent: 

1. Persones:  la  meua  primera  prioritat  continua  sent  mantindre  tots  els 
llocs de  treball,  tant en PDI com en PAS  i  assegurar el pagament de  les 
nòmines i la resta del capítol 1 (incentius i productivitat). Així mateix, em 
compromet  a  mantindre  l’esforç  econòmic  en  beques  i  ajudes  a 
l’estudiantat. 

2. Docència  i  recerca:  el  segon  ordre  de  prioritats  és mantindre  l’esforç  
econòmic  en  l’àmbit  docent  i  en  l’àmbit  de  la  recerca.  Pel  que  fa  al 
primer:  acabarem de desplegar  l’EEES,  consolidarem el model  educatiu 
de  l’UJI,  continuarem  desplegant  la  política  de  multilingüisme,  i 
consolidarem els estudis més recents; i pel que fa al segon àmbit, el de la 
recerca: continuarem convocant els programes del Pla de promoció de la 
Investigació,  engegarem  l’Escola  de  Doctorat  de  l’UJI  una  vegada 
aprovada  la seua creació  i verificats els nous programes,  impulsarem la 
recerca de qualitat, potenciarem la transferència i fomentarem la creació 
d’EBT que p   Iermeta el ple ús i funcionament d’ESPAITEC I . 

3. Inversions:  el  tercer  ordre  de  prioritats  és  continuar  la  reivindicació 
d’un  compromís  financer  inequívoc  de  la  Generalitat  Valenciana,  que 
complemente el reconegut en l’exercici de 2013, per a  la construcció de 
l’edifici  de  la  Facultat  de  Ciències  de  la  Salut,  fent  en  tot moment  una 
gestió prudent de la tresoreria que no pose en perill les altres prioritats. 
En aquest sentit, s’ha iniciat  la construcció del primer mòdul de l’edifici 
de la FC
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S. 

4. Cultura: finalment, intentaré mantindre la qualitat en l’oferta d’activitats 
esportives  i  culturals,  la presència a  les  seus  i  l’extensió universitària a 
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les  comarques,  però  sempre  en  funció  de  les  disponibilitats 
t  pressupostàries i avantposant criteris de qualitat als de quantita . 

Aquests  compromisos  es  reparteixen  entre  els  diferents  vicerectorats  i  àmbits 
d’actuació que  conformen el meu Consell de Direcció. A  continuació, us detallaré 
les  línies de govern de  cada àmbit per  al 2014, després de  fer una anàlisi  de  les 
línies de govern que es van exposar a aquest mateix Claustre al novembre de 2012 
i on es prioritzaven algunes de les accions proposades al meu programa electoral.  

C.1. Àmbit d’Investigació i Postgrau 

La  fita més  important  de  l’any  ha  estat  l’aprovació  de  la  creació  de  l’Escola  de 
Doctorat  de  l’UJI,  pendent  de  l’acord  favorable  de  la  Conselleria  d’Educació, 
Cultura  i  Esport,  la  qual  ha  iniciat  les  seues  activitats  en  el  curs  2013/14.  En 
aquesta línia, s’han verificat els nous programes de doctorat definits d’acord amb 
el Re : ial decret 99/2011

10 Prog

 

rames propis: 

1. Programa de doctorat en Ciències 

ies de la Infermeria 2. Programa de doctorat en Ciènc

3. Programa de doctorat en Dret 

4. Programa de doctorat en Economia i Empresa 

5.  Programa  de  doctorat  en  Estudis  Internacionals  de  Pau,  Conflictes  i 
Desenvolupament 

udis Contemporanis 6. Programa de doctorat en Història i Est

7. Programa de doctorat en Informàtica 

plicades, Literatura i Traducció 8. Programa de doctorat en Llengües A

9. Programa de doctorat en Psicologia 

t en Tecnologies Industrials i Materials 10. Programa de doctora

8 Programes interuniversitaris: 

 Internacional 1. Programa de doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació

inaris de Gènere 2. Programa de doctorat en Estudis Interdiscipl

ia 3. Programa de doctorat en Ètica i Democràc

’Art 4. Programa de doctorat en Història de l

5. Programa de doctorat en Màrqueting 

tecnologia 6. Programa de doctorat en Nanociència i Nano 

7. Programa de doctorat en Química Sostenible 

8. Programa de doctorat en Química Teòrica i Modelització Computacional 

Queden pendents de verificació dos programes propis, el Programa de doctorat en 
Comunicació i el Programa de doctorat en Medicina. Aquesta oferta substitueix la 
d’estudis de doctorat a l’empara de diferents sistemes normatius anteriors al Reial 

11 i s’ha obert la matricula per al cu
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decret 99/20 rs 2013/14. 

Pel que fa al Pla de promoció de la investigació de l’UJI, s’han mantingut totes les 
convocatòries  dels  sis  programes,  aprofundint  en  les  encetades  per  primera 
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(PID)2. 

vegada per aquest Consell de Direcció: aquelles que acosten l’activitat i la capacitat 
investigadora  de  l’UJI  a  les  empreses,  institucions  i  serveis  de  les  nostres 
comarques, i la que dóna suport als grups d’investigació d’alt rendiment segons el 
PPF. Queden per resoldre les accions: 

c.  Acció 1.1: Convocatòria de projectes d’investigació científica i desenvolupament tecnològi

3 o j r r tAcció  .1: C nvocatòria d’a udes predocto als per a la fo mació́ de personal inves igador. 

Acció  3.2:  Convocatòria  de  personal  investigador  doctor  per  a  suport  dels  grups 
d’investigació de la Universitat Jaume I. 

Cal destacar que el Consell de Direcció està fent un gran esforç̧ per intentar seguir 
finançant  tot el pla propi de recerca, atès que  les  tres esmentades convocatòries 
tenen efectes econòmics en el pressupost de 2014. 

En relació a la política general dels instituts de recerca s’ha mantingut el programa 
de suport als cinc  instituts universitaris més actius,  segons els criteris del PPF,  i 
queda pendent  l’elaboració per a 2014 d’una normativa reguladora dels  instituts 
universitaris  d’investigació  de  la  Universitat  Jaume  I.  També  s’ha  mantingut 
l’aplicació del pla estratègic en l’àmbit de la recerca (tant el programa d’incentius a 
la recerca com el programa d’incentius a la transferència) i el programa 541A en 
l’àmbit de la recerca, per tercer any consecutiu als departaments i als instituts. 

Al llarg del present any 2013, pel que fa al Parc Científic, Tecnològic i Empresarial, 
s’ha  continuat  impulsant  la  ubicació  d’empreses  a  l’Espaitec.  L’any  2013  al  Parc 
Científic,  Tecnològic  i  Empresarial  de  l’UJI  es  troben  ubicades  físicament  11 
empreses de base tecnològica. A més a més, hi ha dues entitats com són SECOT i 
Solar Decathlon. 

S’han  gestionat  les  activitats  pròpies  i  conjuntes  amb  la  resta  d’universitats, 
centres,  instituts  i  agregacions  del  Campus  d’Excel·lència  Internacional, 
CampusHabitat5U, per a les quals hem rebut finançament, per tal de mantindre la 
marca CampusHabitat5U. 

A  la  vista  del  Pla  Estratègic  UJI  2014  i  del  grau  de  compliment  de  les  línies  de 
govern  de  l’any  2013,  però  amb  la  prudència  que  obliga  el  marc  econòmic, 
legislatiu i electoral previsible per a l’any 2014, les línies prioritàries en l’àmbit de 
la inve tis gació per a l’any 2014 són: 

1. Mantindre,  en  la  mesura  de  les  disponibilitats  econòmiques,  tots  els 
programes i accions del Pla de promoció de la investigació i recuperar de 
nou  acció  3.4  per  a  l’estabilització  del  personal  investigador  doctor 

                                                        
2  1. Programa de foment de projectes d’investigació 

ació científica i desenvolupament tecnològic.  
 

Acció 1.1: Convocatòria de projectes d’investig
accion incenti

 2. Pro
Acció 1.2: Convocatòria d’ s d’ u dels projectes i xarxes del Programa Marc de R+D de la Unió Europea.  
grama de mobilitat del personal investigador 

d’investigació,  per  al  personal  docent  i Acció  2.1:  Beques  per  a  realitzar  estades  temporals  en  altres  centres 

 3. Pro
investigador de la Universitat. 
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grama de suport a la formació i incorporació de personal investigador 
Acció 3.1: Convocatòria d’ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador 
Acció  3.2:  Convocatòria  de  personal  investigador  doctor  per  a  suport  dels  grups  d’investigació  de  la  Universitat 

Jaume I 
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acadèmica dels títols de màster universitari i el model de gestió acadèmica similar 
          

Es farà un esforç̧ per finançar totes les convocatòries del Pla: les de l’any 
2013  amb  efectes  econòmiques  en  2014  (projectes,  contractes 
predoctorals  i contractes PID)  i  la resta de convocatòries de  l’any 2014 
amb efectes econòmiques en el mateix any. 
Les  accions  3.3  i  3.4  queden  pendents  de  la  pertinent  autorització  del 
Ministeri i/o de la Conselleria per a poder estabilitzar PDI en la plantilla 
de  professorat.  El  Consell  de  Direcció  farà  tots  els  esforços  necessaris 
per  a  estabilitzar  als  investigadors  del  Programa  Ramón  y  Cajal  i  del 
Programa propi de PID.  
Es tracta, en la mesura de les nostres possibilitats econòmiques, fins i tot 
si és possible incrementant els recursos econòmics propis, d’aprofundir 
en  les  accions  que  afavorisquen  la  investigació:  mitjançant  el 
finançament  de  projectes  de  qualitat,  la  incorporació  de  nou  personal 
investigador (especialment becaris i PID) i, en general, la potenciació de 
les estructures d’investigació (grups de recerca). 

2. Desenvolupar i consolidar l’Escola de Doctorat de l’UJI i aprofundir en la 
posada  en  marxa  dels  nous  programes  de  doctorat  verificats  d’acord 
amb el Reial decret 99/2011 

3. Mantenir el pla d’ajudes de suport als cinc instituts universitaris de més 
activitat segons el PPF. 

4. Elaborar  una  normativa  reguladora  dels  instituts  universitaris 
d’investigació de la Universitat Jaume I. 

 ca específica en didàctica. 5. Estudiar el reconeixement de la recer

 6. Millorar la gestió de l’ESPAITEC, S.L. 

 o l d ca ran7. Iniciar el m de e recer  i t sferència del coneixement de l’UJI. 

8. Mantenir  la  marca  de  Campus  d’Excel·lència  Internacional, 
CampusHabitat5U  mitjançant  activitats  pròpies  i  coordinades  amb  la 
resta d’universitats públiques valencianes. 

9. Mantenir  el  correcte  funcionament de  la Biblioteca  i  del  Servei Central 
d’Instrumentació  Científica  (SCIC),  i  desenvolupar  el  nou  Servei 
d’Experimentació́ Animal (SEA). 

Pel  que  fa  al  postgrau,  s’ha  mantingut  la  participació  dels  centres  en  la  gestió́ 

                                                                                                                                                         
3.3:  C ctiu pAcció  onvocatòria UJI‐I3 de procediment  sele   er  a  identificar  perfils  docents  i  investigadors  i  àrees de 

coneixement a l’objecte de la incorporació d’investigadors a la Universitat Jaume I.  
Acció  3.4:  Convocatòria  de  procediment  selectiu  per  a  identificar  perfils  docents  i  investigadors  i  àrees  de 

igador  doctor  de  suport  dels  grups coneixement  amb  l’objecte  de  la  incorporació  de  personal  invest

 4. Progr
d’investigació a la Universitat Jaume I 

estigació 
ació. 

ama de foment de projectes de transferència de resultats d’inv
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Acció 4.1: Convocatòria StartUJI de Valorització de Resultats d’Investig
Acció 4.2: Convocatòria de Projectes d’Innovació UJI‐Empresa 

  5. Programa de suport als grups d’investigació d’alt rendiment segons el PPF 
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al  dels  estudis  de  grau.  S’ha  estabilitzat  l’oferta  de  màsters  universitaris  en  un 
nombre  de  40  (27  de  l’UJI,  2  interuniversitaris  coordinats  per  l’UJI  i  11 
interuniversitaris) i s’ha iniciat el procés d’extinció de cinc màsters universitaris i 
de suspensió temporal de dos. Amb aquesta oferta, l’UJI compleix l’Acord marc del 
Consell  i  les  universitats  públiques  de  la  Comunitat  Valenciana  per  a  la 
implantació del mapa de títols, en particular  la clàusula segona que fa referència 
als estudis de màster, la qual cosa possibilita, amb mesura, la posada en marxa de 
nous màsters. 

Així  mateix,  en  l’any  2013  s’ha  aprovat  un  document  d’Anàlisi  dels  màsters 
universitaris  impartits  a  la Universitat  Jaume  I,  que  fixa  els  criteris  per  a  la 
posada en marxa de nous màsters universitaris,  i un document de Criteris per a 
l’ordenació  acadèmica  i  el  finançament  dels  màsters  universitaris  de  la 

IUniversitat Jaume  , que fixa els criteris de finançament dels màsters. 

D’altra  banda,  cal  indicar  que  tota  l’oferta  de  màsters  universitaris  es  troba 
adaptada al RD 1393/2007. 

En l’àmbit del postgrau, les línies prioritàries per a l’any 2014 són: 

10. Garantir  una  oferta  suficient  de  màsters  oficials,  sota  els  criteris 
establerts per l’Acord marc del Consell i les universitats públiques de la 
Comunitat Valenciana per a  la  implantació del mapa de  títols signat al 
juny  de  2013,  i  pel  document  d’Anàlisi  dels  màsters  universitaris 
impartits a la Universitat Jaume I, aprovat pel Consell de Govern de l’UJI, 
harmonitzada amb l’accés als estudis de doctorat. 

11. Tramitar la verificació i  l’acreditació de les propostes noves de màsters 
que  queden  pendents,  especialment  els  que  confereixen  atribucions 
professionals. 

12. Impulsar la semipresencialitat/virtualitat en els estudis de màster, en el 
postgrau propi i en els cursos de formació específica i continuada. 

C.2. Àmbit d’Ordenació Acadèmica i Professorat 

Les actuacions en  l’àmbit del professorat han estat sotmeses durant  l’any 2013 a 
les restriccions derivades de la Llei d’acompanyament dels pressupostos generals 
que,  de  la mateixa manera  que  l’any  anterior,  ha  restringit  les  convocatòries  de 
places de professorat al  límit del 10% de  la  taxa de  reposició d’efectius. Aquesta 
restricció  ha  suposat  de  fet  la  impossibilitat  per  a  l’UJI  de  convocar  places  de 
professorat, tant de funcionaris dels cossos docents com de professorat contractat 
doctor,  durant  aquest  any.  En  conseqüència,  encara  que  en  l’àmbit  intern  s’han 
seguit  els  procediments  establerts  en  el  Document  de  carrera  docent  i 
investigadora (DCDI) pel que fa a la dotació de places de professorat per promoció, 
la realitat ha estat que l’estabilització i promoció del professorat, tot i complir els 
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criteris del DCDI, no ha estat possible.  

El DCDI sí que s’ha aplicat a la planificació del curs 2013/14 pel que fa a la dotació 
de  places  de  professorat  a  temps  complet  per  necessitats  docents  (ajudants  i 
ajudants  doctors),  i  no  s’ha  limitat  en  cap  cas  el  nombre  de  places  que  s’han  de 
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dotar, de manera que s’ha continuat avançant en  l’estabilització de  la plantilla de 
 PDI amb una clara aposta per les figures de professorat a temps complet.

La  definició  de  la  carrera  docent  i  investigadora  del  PDI  a  l’UJI  s’ha  completat 
aquest  any  amb  l’aprovació  de  la  Normativa  sobre  professorat  emèrit  de  la 
Universitat Jaume I, que s’afegeix al DCDI aprovat l’any anterior. 

El Programa de suport a  les activitats d’investigació  i  transferència del PDI de  la 
Universitat Jaume I, aprovat aquest any, ha suposat una revisió dels criteris per a la 
reducció de la dedicació docent inicial del professorat en funció de la seua activitat 
investigadora  ajustada  al  marc  econòmic  actual  i  atenent  tant  el  reconeixement 

ació de  edels resultats obtinguts com la incentiv la tasca de r cerca. 

Respecte  a  l’avaluació  de  docència,  s’ha  continuat  la  implantació  del  model 
d’avaluació docent basat en el programa Docentia, que a hores d’ara s’ha aplicat de 
manera experimental. S’han tramès dos informes d’implantació a l’AVAP i s’espera 
poder iniciar els tràmits per a la certificació del programa en els pròxims mesos. 

Pel que fa a l’ordenació acadèmica, tal com es va proposar en les línies de govern 
de l’any passat, s’ha aprovat un calendari acadèmic únic per al curs 2013/14. 

Al  llarg del segon semestre del curs 2012/13 s’ha desenvolupat un projecte pilot 
per al seguiment de l’activitat docent en l’UJI, mitjançant l’ús de lectors de targetes 
instal·lats a les aules. A partir dels resultats obtinguts en aquest projecte pilot s’ha 
iniciat  el  desenvolupament  de  l’eina  informàtica  que  permetrà  gestionar  el 
seguiment de la docència. La instal·lació d’aquests dispositius s’ha estès a l’inici del 
curs  2013/14  a  totes  les  aules  del  campus  amb  la  funcionalitat  de  gestionar 

í zació de ll’obertura de les taules multimèdia aix  com la llum i climatit es aules. 

Quant  als  temes  relacionats  amb  la  Facultat  de  Ciències  de  la  Salut  i  els  seus 
estudis, cal destacar que per primera vegada s’han convocat, amb autorització de la 
Conselleria  de  Sanitat,  places  de  professorat  associat  assistencial  per  a  la 
realització de pràctiques clíniques en hospitals i centres de salut. S’ha continuat la 
captació de professorat, tenint en compte totes les restriccions legislatives, per als 
graus de Medicina  i  Infermeria. També s’han  impulsat  les accions de coordinació 

e a l s s rentr  l  Facu tat i el  centres hospitalaris univer ita is. 

Per  a  l’any  2014,  i  amb  l’objectiu  principal  de  continuar  algunes  accions  ja 
iniciades,  es  proposen  les  següents  accions  en  l’àmbit  del  professorat  i 
l’ordenació acadèmica,  totes  emmarcades de nou  en un  context de  restriccions 
legislatives i econòmiques. 

13. Aplicar  el  Document  de  carrera  docent  i  investigadora  pel  que  fa  a 
dotació  de  places  de  professorat  per  necessitats  docents  (ajudants  i 
ajudants doctors), i realitzar els procediments interns relacionats amb la 

pdotació de  laces per promoció del professorat. 

14. Promoure  negociacions  per  garantir  la  continuitat  del  professorat 
c .
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temporal a la finalització dels seus  ontractes  

15. Planificar  l’ordenació  acadèmica  del  curs  2014/15  d’acord  amb  la 
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normativa  UJI  actual  en  relació  a  la  dotació  de  places  i  dedicació  del 
professorat. 

16. Avançar  la  publicació  dels  resultats  de  l’enquesta  d’avaluació  docent 
dels estudiants al mes de juliol pel que fa als estudis de graus. 

17. Implantar el model d’avaluació docent basat en el programa Docentia  i 
sol·licitar‐ne la certificació. 

18. Iniciar  el  desplegament  del  projecte  de  seguiment  de  l’activitat  docent 
funa vegada  inalitzat el projecte pilot previst. 

19. Intensificar  la coordinació amb els centres hospitalaris universitaris de 
les comarques de Castelló per tal d’incorporar els seus professionals a la 
docència  dels  graus  de  salut  i  de  garantir  una  docència  clínica  de 
qualitat. 

C.3. Àmbit de Campus, Noves Tecnologies i PAS 

En matèria d’infraestructures, durant l’any 2013 han tingut especial rellevància les 
actuacions relacionades amb la Facultat de Ciències de la Salut (FCS): s’ha conclòs i 
posat en  funcionament  l’edifici del Servei d’Experimentació Animal  i  s’han  iniciat 
les  obres  de  construcció  del mòdul 1 de  la  fase 1 de  l’edifici de  la Facultat de 
Ciències de la Salut.  

L’any 2013 s’ha negociat amb Bankia la compra de la seua participació en Ágora. 
Finalment, s’ha arribat a un acord segons el qual l’UJI serà la propietària única de 
l’espai, que passarà a ser gestionat directament per la universitat. Açò permetrà fer 
una redistribució d’espais i oferir serveis universitaris sol·licitats per la comunitat 
universitària. 

Hem  continuat  treballant  en  la  millora  de  l’eficiència  energètica  mitjançant 
actuacions  diverses,  com  ara  la  incorporació  de  noves  refredadores  d’edificis, 
instal·lació  a  totes  les  aules  de  dispositius  que  permeten  activar  la  llum,  la 
climatització i l’accés a les taules multimèdia, ús de làmines tèrmiques en els vasos 
de  la  piscina,  obertura  de  biblioteca  en  horari  restringit,  regulació  d’horaris  de 
funcionament  de  condicionadors  i  enllumenat  exterior,  agrupació  d’activitats  en 
edificis en horaris restringits, i tancament del campus en determinades dates. Amb 
tot  això,  en  els  nou  primers  mesos  de  l’any  2013  s’ha  aconseguit  un  estalvi 
d’energia, amb relació a l’any anterior, de quasi un 9% i, amb relació als mateixos 
mesos de l’any 2010, un estalvi del 22% aproximadament. 

Ateses  les  limitacions  pressupostàries,  en  lloc  d’iniciar  noves  construccions  es 
prioritzarà  l’aprofundiment  en  l’aplicació de  criteris  d’eficiència  en  la  gestió dels 
espais existents, així com a fer reformes menors en aquests orientades a donar‐los 
un  ús més  adequat  a  les  necessitats  actuals  i  futures  que  es  preveu  que  puguen 
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tindre. 

Igualment, es mantindran i estendran les mesures d’estalvi energètic dutes a terme 
fins  ara,  fonamentalment  aquelles que no  requerisquen  fortes  inversions,  amb  la 
finalitat de reduir encara més l’estalvi anual derivat d’aquestes. 
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Les línies de govern per al 2014 en l’àmbit de les infraestructures són: 

20. Portar a terme la construcció d’aules addicionals al campus per a poder 
acollir de manera provisional els estudis de la FCS. 

21. Dinamitzar  l’ús  dels  espais  de  l’Àgora  d’acord  amb  les  necessitats 
prioritàries de la universitat i integrar la seua gestió en els procediments 
ordinaris de l’UJI. 

22. Continuar aplicant el nou model de gestió centralitzada d’espais de l’UJI 
per a gestionar amb eficiència els recursos disponibles. 

23. Reorganitzar  espais  d’administració  per  a  millorar  la  qualitat  de  les 
 a  comunitat  icondicions de treball i els serveis oferits  la univers tària. 

24. Incrementar  les  mesures  de  control  de  despesa  corrent  per  ús  i 
manteniment  d’infraestructures,  amb  especial  atenció  a  la  despesa 
energètica,  i  potenciar  les  campanyes  de  conscienciació  en  favor  de 
l’estalvi del control de la despesa.  

25. En cas de disposar d’un compromís  financer suficient de  la Generalitat 
Valenciana,  licitar  i començar  la construcció dels mòduls restants de  la 
primera fase de la FCS, sense posar en perill la gestió de tresoreria. 

Pel que fa a les polítiques relacionades amb les noves tecnologies, durant el 2013 
s’ha millorat  la presència de  l’UJI a  Internet:  xarxes socials, pantalles al  campus, 
portal  de  Coneixement  obert  (Libertas),  enregistrament  de  continguts  assistits 
(enregistraments  de  vídeo),  aplicacions  per  a  dispositius  mòbils,  i  punts 
d’informació  interactius.  S’ha  continuat  apostant  per  serveis  en  el  núvol,  la  qual 
cosa permet que un usuari puga accedir als serveis des de qualsevol lloc on hi haja 
connexió a Internet, amb qualsevol tipus de dispositiu. S’ha reorganitzat el web de 
l’UJI  amb  criteris  d’usabilitat  i  accessibilitat,  garantint  el  multilingüisme  de  la 
informació  i  amb  format  per  a  mòbil  i  tauleta  tàctil  (tablet).  Per  segon  any 
consecutiu  s’han  posat  en  marxa  projectes  i  accions  que  capturen  la  capacitat 
innovadora del PDI i del PAS en la gestió de l’UJI amb una cartera de projectes que 
inclou  un  total  de  102  propostes  de  desenvolupament  de  productes  i  serveis 
automatitzats, que han  incorporat noves  funcionalitats per al  suport dels models 

. de gestió, educatiu, i de serveis que s’ofereixen a la societat

Les líni   c o :es de govern per al 2014 en l’àmbit de les noves te nol gies són  

26. Iniciar  la  renovació  de  maquinari  d’usuari  en  general  i  de  les 
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infraestructures de suport. 

27. Impulsar  el  desplegament  de  l’administració  electrònica  de  l’UJI  i  el 
suport  TIC  a  l’atenció  d’usuaris,  tant  física  (finestretes)  com  en  línia. 
Això  inclou  potenciar  la  digitalització  de  documents  (com  ara  les 
factures  en  paper),  posar  en  marxa  el  servei  en  línia  de  factura 
electrònica i generalitzar l’ús dels terminals punt de venda (TPV) físics i 
virtuals, i automatitzar aquells tràmits de finestreta que generen cues. 
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28. Desplegar  les  accions de millora  sorgides de  l’autoavaluació del model 
de  govern  de  tecnologies  de  la  informació  (TI)  i  continuar  la  seua 
implantació, així com impulsar l’auditoria informàtica. 

29. Incorporar  a  la  cartera  de  projectes  noves  necessitats  detectades  i 
impulsar una cartera d’inversions en TI. 

30. Impulsar la visibilitat a Internet de l’UJI: apostar per la creació de MOOC, 
millorar  la  informació  del  portal  amb  la  franquícia  de  l’editora  de 
continguts,  i  integrar  els  entorns  d’informació  (LLEU,  monografies  i 
informació administrativa). 

31. Impulsar  la  publicació  de  dades  en  obert  (Open  data)  i  el  compromís 
amb la transparència. 

32. Impulsar un pla de la formació de professionals TI, usuaris, i entorns de 
treball.  

En  relació  al  PAS,  durant  l’any  2013  s’han  posat  en  marxa  diferents  mesures 
orientades  a  atenuar  en  part  els  negatius  canvis  legislatius  en  matèria  de 
condicions de treball. Entre aquestes mesures destaquem la implantació d’un nou 
model de calendari laboral basat en criteris de flexibilitat que, garantint l’adequat 
funcionament dels serveis, amplia els marges de què disposa cada treballador per a 
conciliar la vida familiar amb la feina. 

D’altra banda, durant els sis primers mesos de l’any 2013 es va treballar de manera 
intensa  amb  els  representants  dels  treballadors  per  a  poder  elaborar  una  nova 
relació de  llocs de  treball  (RLT) que permetera adaptar  la plantilla del PAS a  les 
noves  necessitats  sorgides  durant  els  últims  anys.  Desafortunadament,  les 
restriccions  legals  i pressupostàries no van permetre concloure amb èxit  la  tasca 
(RDL 14/2012, RDL 20/2012, Llei 17/2012 d’acompanyament dels pressupostos 
generals).  En  la  mesura  que  l’horitzó  legal  es  modifique,  es  tornarà  a  les 
negociacions  per  abordar  les  reformes  necessàries  de  la  plantilla,  orientades  a 
cobrir  les necessitats detectades com a prioritàries  i  a  recollir adequadament  les 

nt ocupats.  característiques dels llocs actualme

Les línies de govern per a 2014 en l’àmbit del PAS són, sempre que es dispose de 
la corre osp nent cobertura legal: 

33. Incrementar  la  dotació  econòmica  del  programa  de  productivitat  del 
PAS. 

34. Continuar  avançant  en  la  flexibilització  de  les  condicions  laborals  del 
PAS, dins del marc legal vigent, per tal de facilitar la conciliació familiar. 

35. Adaptar  els  llocs  de  treball  a  les  noves  necessitats  i  serveis 
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universitàries. 

36. Definir un nou document de relació de  llocs de  treball  (RLT), amb una 
planificació per a la seua aplicació en el temps tenint en compte el marc 
legislatiu  i  pressupostari,  amb  especial  atenció  a  les  transformacions 
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organitzatives orientades a una millora de l’eficiència i a la definició d’un 
horitzó a mitjà  termini per a un escenari  sense  les actuals  restriccions 
econòmiques. 

Finalment,  en  aspectes  relacionats  amb  la  salut,  seguretat  i  mobilitat  del 
personal del campus, es proposa: 

37. Continuar potenciant la Universitat com a ens promotor de la salut de la 
comunitat universitària i la societat (projecte "UJI saludable"). 

38. Millorar  la  formació  bàsica  de  tot  el  personal  de  l’UJI  en  prevenció  de 
riscos  laborals  i  fomentar  la  realització  de  plans  de  prevenció  per 
departaments o serveis que contribuïsquen a millorar les condicions de 
seguretat i salut. 

39. Millorar la senyalització exterior del campus per a persones, bicicletes i 
vehicles  de motor  i  potenciar  l’ús  del  transport  públic  i  de  la  bicicleta 
com a mitjans sostenibles. 

C.4. Àmbit d’Estudis i Espai Europeu d’Educació Superior 

El fet més destacat de l’any ha estat la signatura al juny de 2013 de l’Acord marc 
del  Consell  i  les  universitats  públiques  de  la  Comunitat  Valenciana  per  a  la 
implantació del mapa de títols. Aquest document estableix els criteris perquè una 
universitat  pública  puga  implantar  nous  estudis  oficials  (graus  i màsters),  en  els 
quals s’ha tingut en compte el criteri de territorialitat que sempre ha defensat l’UJI. 
A més, ens dota d’un marc estable que ens deixa un espai d’actuació confortable on 

e  des nvolupar en el futur la nostra oferta d’estudis. 

En  l’àmbit  dels  estudis  s’han  continuat  aplicant  les  directrius  i  programes  del 
nostre model educatiu. Una vegada implantats tots els estudis adaptats a l’EEES, es 
continua  treballant  en  la  millora  de  la  gestió  dels  estudis  de  grau,  reforçant  el 
paper de les comissions de titulació i facilitant‐los la seua tasca en la mesura que és  
possible.  Amb  aquest  objectiu  s’ha  dut  a  terme  un  projecte  pilot  d’assignació  de 
treballs  finals  de  grau  (TFG)  i  treballs  finals  de  màster  (TFM)  mitjançant  una 
aplicació  informàtica  que  s’espera  incorporar  de  forma  generalitzada  a  tots  els 
graus i màsters en 2014. Així mateix, s’ha creat un repositori en la biblioteca per a 
albergar  tots  el  TFG  i  TFM,  amb  l’opció  de  difondre’ls  sota  llicència  Creative 
Commons si l’autor dóna el seu consentiment.  

En 2014, dels 31 graus que ofereix l’UJI, 27 tindran ja els quatre cursos implantats. 
A  destacar  en  2013/14  l’activació  de  les mencions  “Educació  Física”  i  “Educació 
Musical”  en  el  grau  en  Mestre  d’Educació  Primària.  Es  continuarà  amb  la 
implantació progressiva del grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs, del 
grau  en  Gestió  i  Administració  Pública,  del  grau  en  Medicina  i  del  grau  en 
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Infermeria, tots amb els primers cursos activats. 

En  2014  s’espera  tindre  aprovada  pel  Consell  d’Universitats  la  memòria  de 
verificació del pla d’estudis del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, 
tot  i  que  la  seua  implantació  en  2014/15  estarà  condicionada  a  la  disponibilitat 
pressupostària.  
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L’UJI aposta per la formació al llarg de la vida i per un envelliment actiu, raons per 
les quals en 2014 la Universitat per a Majors ha continuat oferint dos títols propis: 
el  Graduat  Sènior  UJI  (estudis  de  primer  cicle  amb  una  durada  de  tres  cursos 
acadèmics) i el Postgrau Sènior UJI (estudis de segon cicle amb una durada de dos 
cursos  acadèmics).  Aquesta  oferta  formativa  es  complementa  amb  tallers  i 
activitats diverses com ara el taller de dramatització, taller de TIC, l’Orfeó Sènior, el 
grup de senderisme, viatges i excursions. 

Al  llarg  del  curs  2012/13  s’ha  continuat  implementant  el  I  Pla  d’igualtat  de  l’UJI 
amb  la  realització  de  les  accions  previstes.  Cal  destacar  la  realització  d’una 
enquesta  al  PDI  i  al  PAS  sobre  la  conciliació  de  la  vida  laboral  i  familiar,  els 
resultats  de  la  qual  es  faran  públics  en  2014.  Així  mateix,  s’han  continuat 
desplegant les accions programades al Pla, part d’elles directament per la mateixa 
Unitat  d’Igualtat,  d’altres  per  part  de  la  Fundació  Isonomia,  mitjançant  una 
encomanda  de  gestió.  Actualment  s’està  treballant  en  la  revisió  del  Protocol 
d’assetjament  laboral  o  sexual,  la  versió  definitiva  del  qual  s’espera  tindre 
enllestida  per  a  2014  després  d’escoltar  la  Comissió  Assessora  de  la  Unitat 
d’Igualtat. A més a més, s’organitzaran accions puntuals per a commemorar certs 
esdeveniments, com ara una taula redona amb motiu del Dia Internacional contra 
la  Violència  sobre  les  Dones,  o  una  exposició  titulada  “Científiques  invisibles” 
promoguda  per  les  universitats  valencianes  i  que  a  l’UJI  serà  comissariada  per 

nere.  l’Institut d’Estudis Feministes i de Gè

Les línies prioritàries en l’àmbit dels estudis i la igualtat per a l’any 2014 són:  

40. Recuperar  la remuneració dels coordinadors de  les comissions de grau 
minvada en el PEME 2013. 

41. Realitzar  puntualment  les  gestions  administratives  necessàries  per 
assegurar  a  mitjan  termini  la  renovació  de  l’acreditació  dels  estudis 
implantats  a  l’UJI:  tramitació  de  modificacions  de  plans  d’estudis, 
preparació de documentació per al seguiment de les titulacions, posada 
en marxa d’accions de millora en les titulacions, etc. 

42. Impulsar  la  modalitat  d’ensenyament  en  línia  o  semipresencial  en  els 
graus.   

43. Consolidar  les  comissions  de  titulació  com  a  òrgans  col·legiats 
responsables  de  dur  a  terme  les  funcions  que  els  hi  encomana  el 
Reglament marc de centres. 

44. Millorar  la  coordinació,  tant horitzontal  com vertical,  en  els  estudis de 
grau. 

45. Assegurar  la  correcta  realització  de  les  pràctiques  sanitàries  en  les 
titulacions de la Facultat de Ciències de la Salut (Infermeria, Medicina i 
Psicologia) d’acord amb  la normativa vigent  i  les directrius establertes 
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en els respectius plans d’estudis.  

46. Fer un seguiment de la docència en anglès per a assegurar que en totes 
les titulacions es respecta el mínim del 5% fixat a l’UJI. 
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47. Impulsar  la  internacionalització  en  els  estudis  de  grau,  promovent  els 
convenis de doble titulació amb institucions estrangeres d’ensenyament 
superior.  En  aquest  sentit  es  redactarà  una  normativa  que  regule  els 
convenis de doble titulació i es dissenyarà un model tipus de conveni.  

48. Impulsar la consolidació de la Universitat per a Majors, i es continuarà el 
programa d’ajudes econòmiques a l’estudi iniciat aquest curs. 

49. Avançar  en  el  desplegament  del  Pla  d’igualtat,  amb  una  oferta  de 
formació  en  matèria  de  gènere  i  amb  l’impuls  de  la  presència 
equilibrada de dones i homes en tots els àmbits. 

  50. Avançar en la desburocratització de la gestió administrativa de l’UJI. 

51. Dissenyar,  amb  estreta  col·laboració  amb  els  centres,  un  sistema  de 
garantia  de  la  qualitat  transversal  per  als  graus  que  assegure 
l’assoliment  dels  coneixements,  competències  i  capacitats  de 
l’estudiantat. 

C.5. Àmbit de Cultura i d’Extensió Universitària 

Certament pot dir‐se que les línies de govern elaborades per a 2013 s’han complit 
en gran mesura a pesar de  les dificultats econòmiques que ha hagut d’afrontar  la 
Universitat,  igual que altres institucions. En l’àmbit de les activitats esportives ha 
de  ressaltar‐se  l’acceptació  dels  seus  programes  per  part  d’estudiants  i  públic 
extern, demostrat per l’alt nombre d’inscripcions i campionats en què ha obtingut 
immillorables  resultats,  com per  exemple  l’obtenció  del reconeixement al mèrit 
esportiu  J. Blume.  En  el  vessant  de  les  arts  escèniques  tant  el  que  ha  oferit  el 
Paranimf  com  el  que  s’ha  dissenyat  en  el  programa  del  Reclam,  ha  posat  de 
manifest  —pel  nombre  d’espectadors  i  nombre  d’impactes  mediàtics—  com  ha 
s’ha  aconseguit mantindre  l’alt  nivell  de qualitat;  la  qual  cosa permet  considerar 
aquell com un referent i aquest com un bon exemple d’interrelació cultural.  

El  Programa  d’Extensió  Universitària  (PEU)  va  cobrint  etapes  i  amb  cada  nova 
edició  avança  en  aquest  procés  de  consolidació  del  model  desenvolupament 
cultural  del  nostre  territori.  L’espiral  participativa  segueix  el  seu moviment,  lent 
però constant, consolidant les estructures al nostre territori i obrint noves línies de 

i internacional. treball que situen al PEU en l’escenar

Les línies prioritàries a l’àmbit de la cultura i l’extensió universitària per a l’any 
2014 són:  

52. Ampliació del programa de les seus per mitjà de l’obertura de la Seu de 
Vila‐real,  acció  que  suposarà  la  presència  de  la  universitat  tant  per  a 
assumptes  d’índole  acadèmica  i  logística  o  burocràtica  com  per  al 

olupament d’acc
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desenv ions culturals i de difusió del coneixement. 

53. Iniciar  una  línia  d’actuació  per  a  posar  en  valor  la  universitat  pública 
mitjançant  la  seua  dinamització  a  traves  de  debats  o  taules  redones 
específiques. 
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54. Millorar els criteris per a dissenyar l’oferta de cursos d’estiu davant les 
circumstàncies actual. 

55. Garantir les múltiples ofertes que promou el Servei d’Esports, el treball 
del  qual  ha  collit  guardons  importants  (s’ha  arribat  a  23.000 
inscripcions).  

56. Reforçar el programa dirigit als esportistes d’elit i promoure la captació 
d’estudiants de secundària per a aquestes finalitats. 

 57. Garantir l’acció cultural de referència com és la del Paranimf. 

58. Efectuar  una  anàlisi  del  PEU  i  del  RECLAM  i  propiciar  la  seua 
ues de Castelló. extensió/participació amb més pobles de les comarq

59. Potenciar la Lliga de Debat i involucrar‐hi més gent. 

C.6.  Àmbit  de  Cooperació,  Relacions  Internacionals  i  Institucionals  i 
Multilingüisme 

Quant a  les relacions  institucionals, s’ha continuat desplegant  la representació de 
l’UJI  en  la  CUVRIC,  en  la  Comissió  Permanent  de  la  XVU,  en  la  Comissió 
Interuniversitària de  les Universitats Valencianes per  al Multilingüisme  i  Política 
Lingüística, en  la Comissió Executiva del Grup Compostel·la d’Universitats  i en  la 
Comissió Executiva de la sectorial de la CRUE, CICUE. 

S’han  continuat  els  programes  de  solidaritat  i  cooperació  i  d’intercanvi  de 
l’estudiantat  i  s’han  ampliat  els  convenis  per  a  incloure‐hi  noves  universitats 
asiàtiques.  

En l’àmbit de la cooperació i la internacionalització, s’han continuat les accions de 
cooperació internacional i solidaritat, tot i que ens hem hagut d’adaptar a una nova 
situació en la qual  les restriccions pressupostàries han tingut un gran impacte en 
aquest àmbit.  

S’ha  iniciat  la  recerca  de  recursos  de  finançament  d’accions  de  cooperació 
internacional  de  la  Unió  Europea  i  altres  organismes  internacionals,  tant  per  a 

e l’Oficina com dels m uprojectes propis d embres de la com nitat universitària. 

En  l’àmbit  de  la  internacionalització  s’ha  ampliat  el  nombre  de  convenis  en 
universitats  xineses,  sobretot,  amb  la  signatura  del  conveni  amb  el  consorci 
d’universitats xineses CSCSE. També s’han dissenyat cursos a  la carta destinats a 

restudiantat xinès, que a hores d’a a estan en fase de promoció. 

S’ha  adaptat  l’oferta  de  cursos  de  llengües  a  la  demanda  dels  membres  de  la 
u r e la gestió econòmica. comunitat  niversitària, amb una millo a d

Les  línies  prioritàries  en  l’àmbit  de  la  internacionalització,  la  cooperació  i 
relacion
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s institucionals per a l’any 2014 són: 

60. Continuar  desenvolupant  els  programes  d’intercanvi  de  l’estudiantat 
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de grau i promocionar la internacionalització dels programes de grau, 
màster,  i  doctorats,  especialment  a  través  de  fires,  material 
promocional i creació d’un web per a la internacionalització en anglès. 

61. Difondre i adaptar el nou programa Erasmus+ i altres programes que 
ajuden a incrementar la mobilitat internacional de l’estudiantat, el PAS 
i el PDI. 

62. Desenvolupar  els  convenis  amb  les  noves  universitats  intentant 
proporcionar  a  cada  universitat  els  contactes  adients  i  atendre  les 
seues demandes en formació  i  intercanvi, així com cuidar els actes de 
benvinguda  i  integració  d’estudiants,  professorat,  investigadors  i  PAS 

  vprovinent d’altres uni ersitats. 

63. Adaptar  l’oferta  de  programes  de  l’UJI  a  les  demandes  de  les 
universitats  sòcies  externes,  com  ara  el  desenvolupament  de 
programes propis a la carta i programes intensius (IP). 

64. Promocionar  la Universitat a  través del nou Programa d’ambaixadors 
ainternacion ls. 

65. Continuar  portant  a  terme  accions  de  cooperació  i  solidaritat, 
especialment amb els programes de voluntariat, i intentar rendibilitzar 
recursos col·laborant amb altres universitats o organitzacions.  

66. Potenciar  el  suport  a  la  comunitat  universitària  per  a  sol·licitar més 
ajudes  i  subvencions  als  organismes  de  la  Unió  Europea  i  altres 

t aorganismes in ernacionals per a la cooperació internacion l. 

67. Impulsar  les  relacions  de  la  Universitat  amb  altres  institucions, 
especialment en la FUE. 

68. Enfortir  la defensa de  l’UJI com a model d’universitat pública entre  la 
societat de Castelló i en els foros nacionals i autonòmics. 

En relació al multilingüisme, s’ha fet un seguiment dels plans de multilingüisme de 
grau  i  s’han  iniciat programes de  reconeixement de  la docència  en anglès  i nova 
docència  en  valencià.  S’han  desplegat  accions  derivades  del  Pla  pluriennal  de 
multilingüisme  aprovat  al  juny  de  2011.  Cal  destacar  el  Programa  de 
reconeixement de  la  internacionalització  i  la docència en anglès  i el Programa de 
reconeixement de la docència en valencià. També s’ha fet el seguiment del primer 

ternacionalitzacany dels plans de multilingüisme i in ió dels graus. 

Les líni
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es prioritàries en l’àmbit del multilingüisme per a l’any 2014 són: 

69. Continuar el desenvolupament de les accions que s’estableixen en el Pla 
pluriennal de multilingüisme i fer‐ne el seguiment, especialment pel que 
fa  als  plans  de  multilingüisme  i  internacionalització  de  graus  i 
departaments, a la potenciació de les actituts lingüístiques, i al Programa 
de reconeixement de la docència en valencià i en anglès.  
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70. Adaptar  l’oferta  de  cursos  de  llengües  i  proves  d’acreditació  a  la 
demanda  de  la  comunitat  universitària,  especialment  pel  que  fa  al 
professorat. 

71. Oferir  ajudes  al  professorat  per  a  cobrir,  almenys  parcialment,  la 
matrícula dels cursos  i exàmens del nivell B2 d’anglès  i C1 de valencià, 
per a aconseguir que més professorat compte amb l’acreditació exigida 
pel DCDI i per a augmentar i millorar la docència en valencià i en anglès. 

72. Iniciar la creació d’un CAL Virtual, començant per l’àrea d’espanyol per a 
estrangers. 

73. Promocionar els programes DRAC de la Xarxa Vives d’Universitats. 

C.7. Àmbit d’Estudiantat, Ocupació i Innovació Educativa 

L’any 2013, pel que fa a les relacions amb els centres de secundària, en l’orientació 
preuniversitària, s’ha consolidat el projecte “Practica a l’UJI”, dirigit a l’estudiantat 
de batxillerat i cicles formatius de grau superior (GFGS), i en el qual han participat 
més de 1.700 estudiants. S’ha ampliat l’àmbit de treball per a incloure l’ESO i s’han 
realitzat  les  I  Colònies  científiques  a  l’UJI  per  a  l’estudiantat  de  primer  de 
batxillerat  cientificotecnològic  per  a  fomentar  la  decisió  vocacional  científica.  En 
paral·lel s’ha consolidat el programa Sóc Olímpic que ha incorporat la disciplina de 
valencià  i  que  ha  suposat  un  increment  de  participació  de  més  d’un  40%.  Així 
mateix, s’ha dut a terme el diagnòstic del perfil de l’estudiantat dins del programa 
de Coordinació de l’Ensenyament/Aprenentatge secundària‐universitat. 

Respecte a l’orientació a l’estudiantat de l’UJI, s’ha ampliat el nombre de graus que 
participen  en  el  Programa  d’acció  tutorial  universitari  (PATU);  s’ha  ampliat  el 
programa  Estudia  i  Investiga  a  l’UJI  per  a  acollir  a  un  50% més  d’estudiantat;  i 
s’han  oferit  tres  noves  accions  en  el  Programa  d’atenció  a  la  diversitat  (PAD) 
(“Pensa  amb  els  peus”,  Twitter@PAD_UJI  i  “Campus  inclusiu,  campus  sense 
límits”). 

S’han  consolidat  les  beques  de  menjador  i  s’han  creat  noves  ajudes  per  a 
matrícula de l’estudiantat de grau, de la qual s’han publicat dues convocatòries. 
Paral·lelament i per a atendre circumstàncies derivades de l’increment de les taxes 
acadèmiques i situacions econòmiques i familiars difícils, es va publicar també una 
convocatòria per a l’estudiantat del curs 2012/13. En total, s’han destinat més de 
300.000 €  a  ajudes  a  l’estudiantat.  Igualment,  cal  destacar  les  facilitats  per  al 
pagament de la matrícula que s’ha donat a l’estudiantat: fins a quatre terminis en 
el curs 2012/13 i fins a set terminis en el curs 2013/14. 

Dins  de  la  línia  de  crear  un  observatori  o  planter  permanent  de  l’estudiantat 
excel·lent,  s’han  impulsat  polítiques  específiques  de  suport  i  d’incentivació.  Per 
segona vegada s’han atorgat els premis a l’excel·lència per a graus (se n’han lliurat 
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59). 

Pel que fa a la formació del PDI, el Pla de formació del professorat per a la millora i 
innovació  educativa  adaptat  a  l’EEES  ha  donat  bons  resultats,  i  a  més  s’ha 
incrementat la borsa per a formadors de l’UJI. Respecte a la innovació educativa, ha 
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crescut  el  nombre  de  grups  docents  d’innovació  educativa  (GIE)  i  els  seminaris 
permanents  d’innovació  educativa  (SPIE)  amb  un  total  de  84  equips  docents 
reconeguts i quasi 600 PDI participants. 

Pel  que  fa  a  les  accions d’orientació  per  a  l’ocupació  i  l’emprenedoria,  s’ha  creat 
l’Agència de col·locació sense ànim de lucre, la qual permetrà una optimització de 
la  intermediació  entre  les  empreses  i  l’estudiantat  que  substitueix  la  borsa 
d’ocupació.  S’ha  posat  en  marxa  la  normativa  de  pràctiques  externes  de  grau  i 
màster.  El  programa  Ocuparty  s’ha  desenvolupat  amb  èxit  perquè  les  empreses 
puguen  participar  en  les  activitats  acadèmiques  (aquest  any  hi  han  participat  9 
empreses i 50 professors).  

Es  va  celebrar  el  III  Acte  de  reconeixement  de  cooperadors  en  pràctiques,  en  el 
qual van participar prop de 200 empreses i es va reconèixer la tasca del personal 
supervisor,  tutor  i  coordinador.  Igualment,  s’han  realitzat  sinergies  en  grups 
d’investigació  i  empreses.  Per  segon  any  s’han  gestionat  les  beques  Santander‐
CRUE‐CEPYME per a  la  realització de pràctiques en pimes, que han beneficiat un 
total de 81 alumnes, amb un finançament de 91.800 €. 

En  les  accions  referents  a  la  promoció  de  l’esperit  emprenedor,  s’ha  continuat 
convocant  les  beques  Netec  que  tenen  com  a  objectiu  la  potenciació  de  la 
participació d’estudiants excel·lents en activitats relacionades amb la identificació 
d’oportunitats de negoci basades en la comercialització de la tecnologia generada 
pels equips d’investigació de l’UJI. S’ha realitzat la I‐weekend Universitat com una 

i enerainiciat va per a g r idees de negoci. 

S’han  aprovat  i  actualitzat  cinc  normatives  per  a  l’estudiantat  de  grau  i  cicles:  
Normativa  acadèmica  general  de  l’estudiantat  de  grau,  Normativa  de 
compensació curricular en els estudis de grau, Normativa acadèmica general 
de  l’estudiantat  de  primer  i  segon  cicle,  Normativa  acadèmica  general  de 
l’estudiantat  de  màster,  i  Normativa  de  compensació  (diplomatures, 
llicenciatures  i  enginyeries).  S’ha  realitzat  una  presentació  de  la  nova 
convocatòria de beques del Ministeri d’Educació oberta a tot l’estudiantat, amb la 
finalitat de conèixer els nous canvis que s’han incorporat. 

S’ha  realitzat  la  fira  d’associacions  en  el  marc  de  les  jornades  d’acollida  i  es  va 
ns de la Universitat Jaume I. celebrar també el I Congrés d’Associacio

Les  línies  de  govern  per  al  2014  en  l’àmbit  de  l’estudiantat,  l’ocupació  i  la 
innovació educativa són:  

74. Continuar la consolidació i optimització de la política de beques i ajudes 
de matrícula, tant en graus com en màsters.  

75. Crear  una  nova  convocatòria  oberta  d’ajudes  a  l’estudi  per  a  donar 
resposta puntual a circumstàncies excepcionals o extraordinàries. 

76. Continuar amb els premis a l’excel·lència de grau per anar consolidant la 
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pedrera d’estudiantat excel·lent.  

77. Prioritzar  a  l’estudiantat  matriculat  a  l’UJI  l’entrada  a  la  Biblioteca 
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durant el període d’examens,  i  facilitar altres espais per a  l’estudiantat 
extern. 

78. Millorar  els  procediments  de  gestió  acadèmica  i  administrativa 
relacionats  amb  l’estudiantat  a  través  de  processos  electrònics  i 
telemàtics que faciliten l’accés al servei d’una manera més pròxima a fi 
que es convertisca en una gestió més àgil. 

79. Seguir  desplegant  l’Estatut  de  l’estudiantat  impulsant  la  participació 
estudiantil.  

80. Continuar desplegant els grups d’alt rendiment acadèmic (ARA) i iniciar 
un  procés  de  reflexió  al  voltant  dels  seus  objectius  amb  els  centres  i 
departaments. 

81. Continuar  potenciant  la  formació  en  anglès  de  l’estudiantat, 
especialment en els grups ARA. 

82. Reforçar  la  col·laboració  amb  altres  entitats  i  associacions  en  la 
promoció  i  la  captació  de  l’estudiantat  amb  bon  rendiment  acadèmic 
oferint‐los una formació complementària en àrees com la creativitat,  la 

liniciativa i  a innovació.  

83. Continuar  desenvolupant  el  projecte  “Preocupat  for  all”  que  uneix 
l’atenció  a  la  diversitat,  l’estudiantat  i  egressat  amb  discapacitat,  i 
l’ocupació. 

84. Potenciar  i  donar  visibilitat  a  l‘agència  de  col·locació  de  la  Universitat 
iJaume I com a un servei d’espec al rellevància per a l’estudiantat. 

85. Posar en marxa el programa e2Talent  lligant  l’estudiantat excel·lent de 
grau  com  el  programa  d’emprenedoria  “e2”  i  potenciar  accions  de 
formació  en  aquests  temes,  com  ara  la  posada  en marxa  del  seminari 
permanent  d’innovació  educativa  del  professorat  amb  esperit 
emprenedor.  

86. Continuar  consolidant  el  programa  de  formació,  GIES  i  SPIE  i  els 
projectes de millora educativa.  

87. Desenvolupar  la  segona  fase  del  programa  de  coordinació  de 
l’ensenyament/aprenentatge secundària‐universitat mitjançant un curs 
entre  el  professorat  universitari  i  de  secundària  dins  de  l’àmbit 
d’identificació dels perfils de l’estudiantat que arriba a la universitat, així 
com de l’emprenedoria. 

88. Impulsar la participació de l’estudiantat de secundària en els programes 
“Sóc Olímpic”, “Practica l’UJI” i les Colònies Científiques. 

C.8  Àmbit de Planificació Estratègica, Qualitat i Comunicació

En  el  2013  hem  continuat  desplegant  el  programa  de  govern  recollit  en  el  Pla 

.  

  31



 Línies de Govern 2014

Estratègic  UJI  2014,  i,  seguint  el  mecanisme  establert  en  el  sistema  de  direcció 
estratègica, s’ha fet el seguiment de metes i accions amb els departaments, centres, 
instituts i serveis. 

Pel que fa a l’apartat de qualitat, hem continuat consolidant el sistema de garantia 
interna de qualitat  (SGIQ)  dels  títols  oficials  de  l’UJI.  En  aquest  sentit,  s’ha  fet  la 
tercera  avaluació  de  seguiment  de  19  graus  i  11  màsters  oficials  per  part  de 
l’AVAP,  amb  uns  resultats  molt  positius,  per  damunt  de  la  mitja  de  la  resta 
d’universitats  valencianes.  Una  vegada  que  totes  les  titulacions  han  passat  pel 
procés  de  seguiment  de  l’AVAP,  s’ha  creat  una  comissió  integrada  per 
representants dels  equips deganals dels quatres  centres, que estan revisant  tots 
els procediments del SGIQ per tal de millorar‐los i reduir la càrrega de treball. S’ha 
renovat l’acreditació pels sistemes ISO 9001 de Biblioteca i del Servei d’Esports per 
part  d’AENOR.  Igualment  es  va  presentar  públicament  la  carta  de  serveis  d’una 
titulació (grau en Traducció  i  Interpretació) que és una  iniciativa pionera al món 
universitari.  

Al  llarg  del  2013  s’ha  anat  desplegant  el  Pla  de màrqueting UJI  2014.  En  aquest 
sentit  s’ha  posat  en  marxa  un  nou  canal  de  comunicació  amb  empreses  i 
institucions  com  és  el  butlletí  NEXUS,  en  format  electrònic  i  amb  regularitat 
mensual. 

En l’apartat de comunicació, al juliol de 2013, coincidint amb el XXè aniversari de 
la posada en marxa del primer web a Espanya (www.uji.es), es va habilitar el nou 
portal  corporatiu,  amb  una  nova  imatge  i  amb  una  nova  filosofia  de  gestió.  A 
partir d’ara cada unitat (departament, centre o servei) serà autònoma en la gestió 
del seu web, assegurant que tots els continguts estiguen en els dos idiomes oficials. 
Aquest desplegament s’anirà fent unitat per unitat i per això necessitarà uns mesos 
per completar‐se. En línia amb les tendències sociològiques de la nostra joventut, 
s’han  posat  en  marxa  dues  apps UJI:  una  està  orientada  a  l’estudiantat  de  nou 
ingrés, amb tota l’oferta formativa, i l’altra té un caire més corporatiu. També s’està 
dissenyant  un  web  internacional  en  anglès  dirigit  a  estudiantat  i  professorat 
internacional, que ha de ser una eina clau en l’estratègia d’internacionalització de 
l’UJI.  Finalment,  és  important  destacar  que  l’edició  del  Vox  UJI  ha  passat  a  ser 
totalment digital i integrada al nou web corporatiu. 

Cal  destacar  que  es  continua  treballant  en  un  pla  de  reputació  corporativa  amb 
l’objectiu de dissenyar programes que milloren  la  imatge que  la  societat  té de  la 
nostra universitat, comparada amb les de l’entorn. En aquesta línia, en l’apartat de 
responsabilitat social universitària (RSU) s’ha fet un estudi intern per identificar la 
sensibilització  de  la  comunitat  universitària  cap  aquest  tema.  També  s’han 
identificat  els  indicadors  més  rellevants  per  a  començar  a  extraure  dades  que 
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permeten l’elaboració d’una memòria de RSU. 

En  l’àmbit  de  la  dinamització  institucional,  cal  dir  que,  quan  es  va  publicar 
l’informe  “Propuestas  para  la  reforma  y  mejora  de  la  calidad  y  eficiencia  del 
sistema  universitario  español”  (popularment  conegut  com  informe Wert),  es  va 
organitzar un debat  al  voltant del  futur de  la universitat. Aquest debat  va  tindre 
tres  fases.  En  una  primera  fase  es  va  organitzar  una  taula  redona  amb 
representants de la societat, que ens van transmetre la seua visió de la universitat. 
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Aquesta  taula  redona  es  va  poder  seguir  en  directe  i  en  diferit  pel  portal  web 
corporatiu.  En  una  segona  fase  es  va  habilitar  una  adreça  de  correu  electrònic 
perquè  qualsevol  membre  de  la  comunitat  universitària  poguera  fer  arribar  les 
seues  reflexions  i  comentaris.  En  la  tercera  fase,  es  va  celebrar  un  claustre 
monogràfic on unànimement es va rebutjar l’informe “Propuestas para la reforma 

iciencia del sistema universitario español”.  y mejora de la calidad y ef

Les  línies prioritàries  en  l’àmbit de  la planificació estratègica,  la qualitat  i  la 
comun a   : icació per   l’any 2014 són

89. Fer  la  negociació  del  desplegament  del  Pla  estratègic  en  centres, 
departaments  i  instituts,  amb  la  revisió  del  document  de  criteris  i 
l’establiment  de  noves  metes  per  al  bienni  2014‐2015.  Una  vegada 
exhaurit el termini de vigència, cal fer l’avaluació final del Pla Estratègic 
UJI 2014. 

90. Continuar  el  desplegament  del  Pla  de  màrqueting  UJI  2014,  amb 
l’objectiu  de  cobrir  l’oferta  de  títols  oficials  de  l’UJI,  de  captar  talent, 
d’incrementar  el  finançament  (transferència  i  patrocini), 
d’internacionalitzar  l’UJI  i  d’augmentar  la  presència  en  Internet,  entre 
d’altres, i fer l’avaluació final. 

91. Seguir desenvolupant el nou web de l’UJI, desplegant la nova editora de 
continguts, i posar en marxa la versió internacional amb el domini .edu. 

92. Dissenyar  i potenciar un nou programa alumni en estreta col·laboració 
amb  SAUJI.  En  aquest  sentit,  s’ha  dissenyat  un  nou  protocol  d’acte  de 
graduació en coordinació amb els quatre centres. 

93. Acabar  de  dissenyar  un  pla  de  reputació  corporativa  de  l’UJI  per  a 
millorar  la  imatge  percebuda  dels  públics  externs  i  de  la  comunitat 
universitària. 

 94. Elaborar la primera memòria de RSU. 

95. Continuar revisant tots els procediments del sistema de garantia interna 
de  qualitat  dels  títols  oficials  (programa  AUDIT)  en  la  comissió mixta 
creada entre centres i l’OPAQ, per a millorar la seua eficàcia i eficiència, 
amb  la  intenció  de  minimitzar  la  càrrega  de  treball  administratiu  del 
professorat, automatitzant al màxim els processos.  

 e96. Continuar amb el procés de seguim nt dels títols (4a edició). 

97. Participar  en  el  projecte  pilot  de  renovació  de  l’acreditació  d’un  títol 
oficial, en coordinació amb l’AVAP. 

98. Renovar  les  certificacions  de  qualitat  vigents  (ISO 9001  i  Segell  EFQM 
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500+). 

99. Continuar potenciant l’Escola d’Estiu dels Xiquets i les Xiquetes. 
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100. Millorar  la  comunicació  interna  i  fomentar  la participació  activa de 
tots els col·lectius (PDI, PAS i estudiantat). 
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D) CONCLUSIONS 

Us he presentat  les  línies de govern per  a  l’any 2014, però us he volgut mostrar 
també, perquè ho considerava imprescindible,  l’estat d’execució i els resultats del 
Pla  Estratègic UJI  2014,  que  recull,  com  sabeu,  el  programa d’accions  i  objectius 
amb el qual m’havia compromès en aquesta legislatura. També us he mostrat una 
descripció  del  context  econòmic  i  financer  en  què  ens  trobarem  en  el  proper 
exercici.  

De  les  fites  aconseguides  en 2013 m’agradaria destacar  l’eixida de  la  situació de 
RTNA negatiu,  la  signatura d’un avantatjós mapa de  titulacions,  l’aprovació de  la 
creació de l’Escola de Doctorat, la posada en marxa d’un nou programa d’ajudes a 
la  matrícula  de  l’estudiantat,  les  facilitats  de  pagament  en  fins  a  4  terminis,  el 
rescat  de  l’Àgora,  l’abonament  dels  incentius  propis  del  PDI,  l’acumulament  del 
romanent del programa 541 per part dels departaments per a 2014, la inauguració 
de  l’edifici del Servei d’Experimentació Animal,  la resolució de  tres grans  litigis a 
favor de  l’UJI, el canvi del portal corporatiu  i  les dues apps,  i el reconeixement al 
mèrit esportiu J. Blume, per destacar‐ne els més rellevants. Açò és una mostra del 
fet  que, malgrat  la  greu  crisi  i  la  política  educativa  del  govern,  l’UJI  ha  anat  fent 
passos decisius cap al futur.  

Respecte  a  l’any 2014,  vull  destacar que  les 100 accions de  les Línies de Govern 
donen  continuïtat  a  l’ordre  de  prioritats  establides  ja  per  al  2013  i  que  han  de 
continuar presents en el 2014. Encara que  les accions comprenen els primers sis 
mesos de  l’any, garanteixen per a  tot  l’any 2014 el pagament de  les nòmines  i el 
manteniment dels llocs de treball, així com el finançament de les beques i ajudes a 
l’estudiantat.  Aquestes  línies  també  permeten  continuar  avançant  en  la 
consolidació del nostre model educatiu i garanteixen els recursos per al Pla propi 
de recerca. Els reptes continuen sent importants, i aquests temps no ens permeten 
defallir ni afluixar. La previsió d’un  finançament més estable per a  l’any 2014, el 
PEME 2012 i 2013 i el Pla economicofinancer de reequilibri pressupostari, ens han 
permès eixir de la situació de RTNA negatiu i poder ara proposar algunes línies de 
govern amb un moderat pressupost addicional. Aquestes accions,  ja mencionades 
en cadascun dels àmbits, són: 

• La  recuperació  de  la  remuneració  dels  coordinadors  de  les  comissions  de 
titulació. 

• La regularització del programa propi d’incentius al PDI. 

• ctivitat del PAS. L’increment de la dotació econòmica del programa de produ

• d a  La recuperació del programa propi  ’estabilitz ció del PID. 

• La  reactivació  del  programa  de  renovació  de  l’equipament  informàtic 
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d’usuari. 

• El  rescat  de  l’Àgora  i  l’administració  dels  seus  espais  d’acord  amb  les 
necessitats prioritàries de l’UJI. 
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• La dotació d’ajudes al PDI per a cursos i exàmens de valencià i anglès per tal 
de poder complir els objectius del Pla de multilingüisme i els requisits que 
marca el DCDI. 

Ací  us  he  presentat  les  meues  preocupacions  principals,  les  meues  i  les  dels 
membres del Consell de Direcció, i en conseqüència, les que ens ocuparan en cor i 
ànima  el  pròxim  any  2014.  Per  a  mi  és  molt  important  tindre  el  suport  de  la 
comunitat  universitària,  el  vostre  suport.  L’escenari  canvia  contínuament  i  ens 
exigeix donar el millor de nosaltres. Amb tot, encara tinc la il·lusió i les forces per a 
treballar  en  aquests  temps  on  la  nostra  institució  es  juga  el  seu  futur,  però 

t de tots vosaltres per a tirar endavant aquesta empresa. necessite el supor

cies. Ara més que mai, tots junts fem UJI.  Moltes grà

Castelló de la Plana, 11 de novembre de 2013 

EL RECTOR 


