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1.1 ÒRGANS DE GOVERN

Junta de Govern

ACORD de la sessió núm. 12 de la Junta
de Govern en funcions, de 29 de gener de 1998,
pel qual s’aprova la Memòria Docent del Curs
Acadèmic 1996/97.

ACORD de la sessió núm. 12 de la Junta
de Govern en funcions, de 29 de gener de
1998, pel qual s’aprova l’estructura i compo -
sició de les comissions amb representació al
C l a u s t r e .

COMISSIÓ D’AFERS ECONÒMICS,
INFORMÀTICS I INFRAESTRUCTURA

Dependència orgànica:
Junta de Govern

Dependència funcional:
Vicerectorat de Gestió Econòmica i Infra-

estructures

Composició:
Presidència: 
Rectorat o vicerectorat en qui delegue
Secretaria:
Direcció del Servei de Gestió Pressupostària
Vocals: 
- Un membre de l’Equip de Govern amb-

competències en planificació
- Gerència
- Una representació de cada departament/uni-

tat predepartamental 
- Direcció de l’Institut de Tecnologia Cerà-

mica

- Deganat de la Facultat de Ciències Jurí-
diques i Econòmiques

- Direcció de l’Escola Superior de Te c n o l o g i a
i Ciències Experimentals

- Deganat de la Facultat de Ciències
Humanes i Socials

- Direcció de l’OCIT
- Direcció del Servei d’Informàtica
- Tres representants del Consell d’Estudiants
- Dos representants del PAS, elegits per la

Junta de Personal i el Comitè d’Empresa
- Representants claustrals (3 PDI-2 PA S - 2

Estudiantat)

Funcions:
-Proposar l’adopció de criteris de raciona-

litat, transparència, eficàcia i descentralització
de la gestió econòmica i pressupostària.

- Ser informada de la gestió pressupostària i
econòmica de la Universitat, així com aportar-
hi propostes. 

- Aportar propostes en relació amb l’admi-
nistració dels béns de la Universitat.

- Ser informada i aportar propostes en el pro-
cés d’elaboració del projecte de pressupost.

- Participar en l’elaboració dels criteris que
permeten realitzar una programació plurien-
nal de la Universitat d’acord amb la nova fór-
mula de finançament de les universitats va-
l e n c i a n e s .

- Realitzar propostes sobre criteris que per-
meten una optimització de distribució dels crè-
dits assignats als centres, departaments i insti-
tuts per a despeses de funcionament.

- Ser informada de la rendició de comptes
sobre els resultats de l’exercici econòmic amb
caràcter previ a l’aprovació pel Consell Social.

- Ser informada sobre la rendició de comp-
tes sobre els resultats de l’exercici econòmic en
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relació amb el pressupost assignat als centres,
departaments i instituts universitaris.

- Ser informada i aportar propostes en el pro-
cés de construcció de la ciutat universitària.

- Participar en el procés d’adjudicació de les
concessions de serveis de la Universitat amb l’e-
laboració dels informes que requerisquen les co-
missions de contractació quan s’hagen de pro-
duir renovacions dels contractes ja existents o
la contractació de noves concessions.

- Vetlar pel compliment del plecs de condi-
cions de les concessions de servei de la
Universitat en cada campus.

- Suggerir millores en les concessions de ser-
veis ja existents així com formular propostes de
possibles noves concessions d’altres serveis.

- Realitzar propostes sobre els criteris de dis-
tribució dels crèdits assignats per a l’adquisició
d’equipament informàtic.

- Participar en el procés d’adjudicació de les
adquisicions d’equipament informàtic.

- Realitzar propostes sobre les necessitats de
nous mitjans materials i informàtics, nous ser-
veis, noves aplicacions, etc.

- Ser informada i aportar propostes en les in-
versions d’equipament.

- Qualsevol altra competència que li siga atri-
buïda pel rector o per la Junta de Govern.

COMISSIÓ DEONTOLÒGICA

Dependència orgànica:
Junta de Govern

Dependència funcional:
Vicerectorat de Coordinació, Comunicació

i Política Lingüística

Composició:
P re s i d è n c i a : Rectorat o vicerectorat en qui

delegue

S e c re t a r i a :Una persona experta en dret cons-
titucional, nomenada pel Rectorat a proposta de
l’Equip de Govern

Vocals:
- Un membre del professorat expert en ètica 
- Dues persones externes especialistes en èti-

ca i deontologia
- Representants claustrals (1 PDI-1 PA S - 1

Estudiantat)

Funcions:
- Assessorar en la confecció d’un codi ètic

de la institució.
- Vetlar pel compliment del codi ètic per part

de tots els membres de la comunitat universitària.
- Col·laborar amb la Sindicatura de Greuges

en la solució consensuada de conflictes.
- Emetre informe sobre les propostes de

creació de serveis en els quals el tractament
de les persones o de les dades obtingudes per
la seua activitat puguen ser de caràcter con-
fidencial o hi intervinguen aspectes de la in-
timitat i integritat física o moral dels indivi-
dus afectats.

- Emetre informe sobre els projectes d’in-
vestigació que suposen un tractament de dades
referent a la integritat física o moral de les per-
sones i que tinguen alguna relació amb aspectes
anomenats «humans».

COMISSIÓ DE POLÍTICA
LINGÜÍSTICA

Dependència orgànica:
Junta de Govern

Dependència funcional:
Vicerectorat de Coordinació, Comunicació

i Política Lingüística

Composició:
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P re s i d è n c i a : Rectorat o vicerectorat en qui
delegue

S e c re t a r i a : Direcció del Servei de Llengües
i Terminologia 

Vocals:
- Un membre de l’Equip de Govern, nome-

nat pel Rectorat a proposta de l’Equip de Govern
- Tres representants del professorat, un per

cada centre
- Un representant del PAS, elegit per la Junta

de Personal i el Comitè d’Empresa
- Dos representants del Consell d’Estudiants
- Una persona externa a la Universitat, es-

pecialista en sociolingüística i temes de norma-
lització, designada pel Rectorat

- Representants claustrals (1 PDI-1 PA S - 1
Estudiantat)

Funcions:
- Assessorar els òrgans de govern de la

Universitat.
- Proposar temes d’aplicació concreta de la

política de normalització lingüística.
- Dur a terme el seguiment i l’avaluació del

procés de normalització.
- Dinamitzar el procés de normalització lin-

güística a la Universitat.
- Elaboració de la proposta d’un Pla de

Política Lingüística de la Universitat Jaume I i
dissenyar els grans eixos que l’han de definir.

- Proposar el Pla de Normalització Lin-
güística, establir-ne els criteris d’aplicació, por-
tar-ne el seguiment i fer-ne l’avaluació.

- Proposar mesures concretes de normalitza-
ció lingüística als departaments, serveis o centres
a través dels mateixos components de la Comissió.

- Informar als òrgans de govern de les ne-
cessitats detectades i proposar-los les mesures
que considere pertinents.

- Proposar actuacions i concretar activitats
per promoure l’ús del valencià que comple-
menten el Pla de Normalització Lingüística.

- Proposar actuacions i concretar activitats per
promoure l’ús i aprenentatge d’altres llengües.

- Especialment, impulsar la docència en va-
lencià mitjançant la proposició de mesures als
centres, als departaments i als òrgans de govern.

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ 
I DOCTORAT

Dependència orgànica:
Junta de Govern

Dependència funcional:
Vicerectorat d’Investigació i Planificació

Composició:

P re s i d è n c i a : Rectorat o vicerectorat en qui
delegue

Secretaria: Direcció de l’OCIT
Vocals:
- Un membre del professorat doctor en re-

presentació de cada departament/unitat prede-
partamental i instituts universitaris

- Representants claustrals (4 PDI doctors)

Funcions:
- Relacionades amb el tercer cicle i el postgrau:
- Supervisar i analitzar els programes de ter-

cer cicle.
- Elaborar les propostes de contingut i mo-

dificació de la normativa reguladora de les ac-
tivitats de tercer cicle.

- Elaborar les propostes de contingut i mo-
dificació de la normativa reguladora de les ac-
tivitats de postgrau.

- Supervisar i analitzar els programes dels
cursos de postgrau de la Universitat Jaume I.

- Informar sobre les sol·licituds de premis
extraordinaris de doctorat i convocatòries simi-
lars referents al tercer cicle.
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- Autoritzar les pròrrogues de terminis de
presentació de tesis.

- Aquelles altres que li assigne la normati-
va legal vigent.

- Funcions relatives a les activitats d’inves-
tigació:

- Estudiar i analitzar la política d’investi-
gació de la Universitat Jaume I i suggerir a
l’Equip de Govern les orientacions que s’esti-
men necessàries.

- Fomentar la coordinació de les tasques d’in-
vestigació.

- Canalitzar i informar els projectes d’in-
vestigació tramesos per la comunitat univer-
sitària.

- Informar sobre les propostes d’assignació
pressupostària de fons destinats al foment de
la investigació entre les unitats d’investigació,
d’acord amb l’avaluació que de l’activitat d’a-
questes unitats es realitze.

- Efectuar anualment el seguiment del de-
senvolupament de les investigacions subven-
cionades a través de la Universitat Jaume I.

- Elaborar la Memòria anual d’Investigació
de la Universitat Jaume I.

- Emetre informe sobre les propostes de dis-
pensa temporal o parcial de les obligacions do-
cents d’aquells professors amb dedicació a temps
complet que ho sol·liciten i que hagen demos-
trat la capacitat investigadora.

- Emetre informe sobre les sol·licituds de
premis d’investigació i convocatòries semblants
que realitze la Universitat.

- Assessorar en totes aquelles qüestions que
li encomane el Rectorat o l’Equip de Govern

COMISSIÓ DELCENTRE DE 
DOCUMENTACIÓ

Dependència orgànica:
Junta de Govern

Dependència funcional:
Vicerectorat d’Investigació i Planificació

Composició:
P re s i d è n c i a : Rectorat o vicerectorat en qui

delegue
S e c re t a r i a : Direcció del Centre de

Documentació
Vocals:
- Cap d’Adquisicions del Centre de

Documentació
- Una representació de cadascun dels depar-

taments i institut de la Universitat
- Una representació de l’estudiantat per ca-

dascun dels tres centres, elegida pel Consell
d’Estudiants

- Una representació del PAS per cadascun
dels tres centres, elegida entre el PAS i pel PA S
de la Junta de Centre

- Representants claustrals (3 PDI-1 PA S - 2
Estudiantat)

Funcions:
- Analitzar les propostes presentades per la

direcció del Centre de Documentació, referents
a la plantilla, instal·lacions, pressupost, fons, etc.

- Proposar la política d’adquisicions.
- Proposar la distribució del pressupost glo-

bal del Centre de Documentació.
- Elaborar la memòria anual del Centre de

Documentació per a sotmetre-la a l’Equip de
Govern de la Universitat. 

- Elaborar el projecte de Reglament de Règim
Intern del Centre de Documentació.

- Fer propostes per a millorar el funciona-
ment del Centre de Documentació.

COMISSIÓ D’ESTUDIS I PROFESSORAT

Dependència orgànica:
Junta de Govern
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Dependència funcional:
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i

Professorat

Composició:
P re s i d è n c i a: Rectorat o vicerectorats en qui

delegue
S e c re t a r i a: Un membre del Servei de

Planificació, Organització i Avaluació
Vocals:
- Deganats/Direcció dels Centres
- Un PDI amb dedicació a temps complet per

departament/unitat predepartamental
- Un representant de la Junta de Personal del

PDI
- Dos estudiants en representació del Consell

d’Estudiants
- Representants claustrals (3 PDI-1 PA S - 2

Estudiantat)

Funcions:
- Proposa a la Junta de Govern el Document

General de Plantilla.
- Proposar a la Junta de Govern la càrrega

docent de les titulacions i estudis impartits.
- Proposar a la Junta de Govern les contrac-

tacions i transformacions de PDI atenent a les
necessitats docents i investigadores dels depar-
taments.

- Emetre informe per a la Junta de Govern
sobre la sol·licitud dels concursos-oposició de
les figures pentanyents als cossos universitaris.

- Emetre informe per a la Junta de Govern
del POD de cada curs acadèmic.

- Proposar a la Junta de Govern un document
de carrera docent, i vetlar pel seu compliment.

- Proposar a la Junta de Govern els criteris
docents i acadèmics que garantisquen una docèn-
cia de qualitat en cadascuna de les titulacions
ofertades.

- Proposar mesures per a la millora de la
docència.

- Elevar a la Junta de Govern, per a l’apro-
vació, els plans d’estudis de les noves titulacions.

- Emetre informe sobre les comissions de
serveis del professorat pertanyent als cossos do-
cents universitaris.

- Emetre informe sobre els canvis d’àrea de
coneixement del PDI.

- Emetre informe sobre la creació, supressió
o desdoblament de departaments.

PUBLICACIÓ del Reglament de Cons -
titució i Funcionament de Centres aprovat per
la Junta de Govern en funcions en la sessió
núm. 10, del dia 19 de novembre de 1997.

Els articles modificats són els següents: 6.2,
6.3, 6.6, 6.7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, i la disposició
transitòria 3.

REGLAMENT DE CONSTITUCIÓ I
FUNCIONAMENT DELS CENTRES DE

LAUNIVERSITAT JAUME I 
DE CASTELLÓ DE LAPLANA

A rticle 1rDels centres de la Universitat Jaume I
1. La Universitat Jaume I de Castelló de la Plana

compta, inicialment, amb una Facultat de Ciències
Jurídiques i Econòmiques, una Facultat de Ciències
Humanes i Socials i una Escola Superior de
Tecnologia i Ciències Experimentals. També for-
maran part de la Universitat Jaume I qualssevol al-
tres centres que la Generalitat Valenciana acorde
c r e a r, a proposta del Consell Social i amb l’infor-
me previ del Consell d’Universitats.

2. Els centres de la Universitat Jaume I im-
partiran les titulacions aprovades pel Govern va-
lencià, i gestionaran administrativament, coor-
dinaran i organitzaran els ensenyaments
universitaris conduents a l’obtenció dels co-
rresponents títols acadèmics.
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3. La Facultat de Ciències Jurídiques i
Econòmiques coordinarà les titulacions de:

a) Llicenciatura en Dret
b) Llicenciatura en Administració i Direcció

d’Empreses
c) Diplomatura en Ciències Empresarials
d) Diplomatura en Relacions Laborals
e) Diplomatura en Gestió i A d m i n i s t r a c i ó

Pública
f) Diplomatura en Turisme
g) Totes aquelles que els òrgans competents

determinen, especialment les considerades en la
Memòria de Creació d’aquesta Universitat.

4. La Facultat de Ciències Humanes i Socials
coordinarà les titulacions de:

a) Llicenciatura en Humanitats
b) Llicenciatura en Filologia Anglesa
c) Llicenciatura en Psicologia
d) Llicenciatura en Traducció i Interpretació
e) Mestre
f) Totes aquelles que els òrgans competents

determinen, especialment les considerades en la
Memòria de Creació d’aquesta Universitat.

5. L’Escola Superior de Tecnologia i Ciències
Experimentals coordinarà les titulacions de:

a) Llicenciatura en Ciències Químiques
b) Enginyeria en Informàtica
c) Enginyeria Química
d) Enginyeria Industrial
e) Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
f) Enginyeria Tècnica en Informàtica de

Gestió
g) Totes aquelles que els òrgans competents

determinen, especialment les considerades en la
Memòria de Creació d’aquesta Universitat.

A rticle 2n De la creació, modificació i supressió
de centres

1. Correspon al Govern valencià la creació,
la modificació o la supressió de centres, a pro-
posta del Consell de Participació Social de la
Universitat i amb l’informe previ del Consell

d’Universitats. En tot cas, l’elaboració de la
memòria justificativa correspon a l’Equip de
Govern de la Universitat, després d’escoltar la
Junta Consultiva Provisional de Govern.

2. Ainstàncies del Consell Social, de dos o
més departaments/unitats predepartamentals, o
per decisió pròpia, l’Equip de Govern iniciarà
l’expedient de creació, de modificació o de su-
pressió d’un centre. En tot cas, l’expedient s’ha
de sotmetre a informació de la comunitat uni-
versitària durant tres mesos. Finalitzat aquest
període, l’Equip de Govern, després d’escoltar
la Junta Consultiva Provisional de Govern, sot-
metrà la seua proposta al Consell Social perquè,
si s’aprova, l’eleve a la Generalitat, amb l’in-
forme previ del Consell d’Universitats.

3. En l’expedient previst en l’apartat ante-
r i o r, ha de figurar necessàriament, si es crea o
es modifica un centre, la documentació següent:

a) Justificació científica, cultural i social de
la necessitat de l’existència del centre i de la seua
denominació.

b) Proposta de modificació o de creació de
nous plans d’estudi i, si fóra possible, de les ti-
tulacions previstes.

c) Repercussió en l’estructura i en la càrre-
ga docent dels departaments/unitats predepar-
tamentals i previsió de les noves línies d’inves-
tigació.

d) Previsió de les necessitats de personal i
dels mitjans materials i recursos financers.

e) Perspectives raonades pel que fa al nom-
bre estimat d’alumnes.

f) Possibles repercussions en altres centres
universitaris.

g) Normes provisionals de funcionament.
4. Poden adscriure’s a la Universitat Jaume

I de Castelló de la Plana centres docents, d’in-
vestigació o de creació artística, de caràcter pú-
blic o privat, amb la celebració prèvia del co-
rresponent conveni i l’aprovació posterior del
Govern valencià. Abans de la celebració, el con-
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veni d’adscripció ha de ser aprovat per la
Conselleria d’Educació i Ciència, amb l’infor-
me previ de l’Equip de Govern de la Universitat,
i s’hi haurà de considerar, almenys, el règim
acadèmic dels seus ensenyaments i, si escau,
d’investigació, el règim del professorat, els òr-
gans de govern, els procediments d’ingrés dels
estudiants, els sistemes de finançament i les fór-
mules d’extinció del conveni. En tot cas, caldrà
l’acord favorable del Consell Social, després
d’escoltar la Junta Consultiva Provisional de
Govern.

Article 3r De les funcions dels centres
Són funcions de les facultats i de les esco-

les, dins del seu respectiu àmbit de competèn-
cies:

a) Organització, coordinació i supervisió de
la docència d’acord amb els plans d’estudi i pro-
moció de la investigació sense menyscapte de
les competències que en aquestes matèries co-
rresponguen a altres òrgans d’aquesta Uni-
versitat.

b) Administració del pressupost que se’ls as-
signe i el manteniment dels serveis comuns de
suport a la docència i la investigació.

c) Promoure activitats culturals i d’extensió
universitària.

d) Aplicar les directrius de la Universitat
Jaume I sobre política lingüística.

e) Portar a terme les activitats de col·labo-
ració de la Universitat Jaume I amb org a n i s m e s
públics o privats en tot allò que afecte el centre.

f) Servir de via de participació en el govern
de la Universitat Jaume I.

g) Qualsevol altra que els puguen atribuir els
òrgans competents.

A rticle 4t Dels membres que integren un
c e n t r e

1. Són membres d’una facultat o d’una es-
cola tècnica superior:

a) Tots els professors que imparteixen docèn-
cia en alguna de les titulacions que ofereix el
centre.

b) Tots els ajudants i els becaris FPI que
col·laboren en tasques docents afectes a les ti-
tulacions que ofereix el centre.

c) Tots els estudiants matriculats en les titu-
lacions que ofereix el centre i en els estudis de
tercer cicle que hi són afins.

d) El personal d’administració i serveis as-
signat al centre.

2. En el cas de professors i ajudants que im-
partisquen docència o col·laboren en tasques do-
cents en més d’un centre, es considerarà, a l’e-
fecte de l’apartat anterior, aquell ensenyament
en què s’impartisca major nombre de crèdits de
qualsevol classe.

3. Quan, per les peculiaritats de la docència,
de l’aplicació de l’apartat anterior no se’n de-
duïsca l’adscripció, s’escollirà l’opció de la per-
sona interessada, que la comunicarà per escrit a
la Junta Electoral de la Universitat.

Article 5è De l’organització dels centres
1. L’ o rganització de les facultats i de l’Escola

Tècnica Superior s’ha de subjectar a aquest re-
glament.

2. En cada centre s’han de constituir, al-
menys, els òrgans següents; la Junta, el degà o
director i les comissions interdepartamentals de
titulació. Si escau, es poden constituir comis-
sions assessores i consultives per a finalitats es-
pecífiques.

Article 6è De la Junta del centre
1. La Junta del centre és l’òrgan col·legiat de

representació i govern de les facultats o escoles.
2. La composició de la Junta del centre no

podrà superar un total de 81 membres i ha d’es-
tar formada per:

a) Una representació del personal docent i
i n v e s t i g a d o r, que ha de constituir el 61% de la
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Junta del centre i que ha d’incloure: la perso-
na responsable del Deganat o la Direcció, que
la presideix; els directors o les directores de
les titulacions que s’imparteixen a la facul-
tat o escola; els directors o les directores de
departament amb docència al centre, o perso-
na en qui deleguen, i una representació del
personal docent i investigador que imparteix
docència a la facultat o escola en un nombre
no inferior al personal docent i investigador
n a t .

b) Una representació de l’estudiantat ma-
triculat al centre equivalent al 27% del total de
membres de la Junta.

c) Una representació del personal d’admi-
nistració i serveis que realitza les seues funcions
a la facultat o escola, que ha de constituir el 12%
de la Junta.

3. El secretari del centre, que ho és també de
la Junta, en forma part amb veu però sense vot,
excepte si n’és membre electe; en aquest cas ho
serà en aquesta condició.

4. L’absència justificada de qualsevol mem-
bre nat de la Junta del centre s’ha de cobrir de
la forma següent: el degà/director serà repre-
sentat pel secretari del centre; els directors/co-
ordinadors dels departaments/unitats predepar-
tamentals, pel secretari de l’òrgan. Si hi ha
absència justificada d’aquests, per qualsevol pro-
fessor del departament/unitat predepartamental,
sempre que hi haja delegació expressa. A q u e s t a
darrera disposició també s’ha d’aplicar a la subs-
titució de representants del personal docent i in-
v e s t i g a d o r, dels estudiants i del personal d’ad-
ministració i serveis.

5. Es perd la condició de membre de la Junta
per dimissió, per inassistència a dues sessions
consecutives o tres d’alternes sense causa justi-
ficada i per cessament de la vinculació al cen-
tre. Si hi ha vacant, s’ha d’actuar segons el que
disposa la normativa electoral sobre aquesta
qüestió.

6. La normativa electoral a l’efecte d’aquest
article és la que fixe la Junta Electoral Central
de la Universitat. En tot cas, ha de contenir, al-
menys, les previsions següents:

a) Pel que fa a l’estudiantat, la Junta Electoral
haurà d’arbitrar un sistema de candidatures per
titulació per tal de garantir l’equilibri entre aques-
tes.

b) El personal docent i investigador funcio-
nari ha d’elegir dos terços dels representants del
personal docent i investigador. El personal do-
cent i investigador contractat i en formació n’-
haurà d’elegir l’altre terç.

c) Cada elector pot votar entre els candidats
un nombre màxim de dos terços del nombre de
llocs per cobrir.

7. La Junta del centre s’ha de renovar en la
seua part electiva cada quatre anys, excepte la
representació de l’estudiantat, que s’ha de re-
novar cada dos.

8. Són funcions de la Junta del centre:
a) Elegir el degà o director.
b) Aprovar la gestió del degà o director i, si

escau, formular una moció de censura cons-
tructiva, que ha de ser aprovada per la majoria
absoluta dels membres de la Junta.

c) Exigir responsabilitats als representants
que s’elegisquen i, si escau, revocar-los.

d) Formular les necessitats econòmiques i
aprovar la distribució de l’assignació pressu-
postària del centre.

e) Aprovar propostes de nous plans d’estudi
i de l’eventual modificació dels que hi haja en
el marc del que estableix l’article 1 d’aquest
Reglament.

f) Proposar la creació de títols i diplomes pro-
pis de la Universitat Jaume I.

g) Ordenar els ensenyaments i les activitats
complementàries exigides per a l’obtenció de tí-
tols.

h) Informar, amb caràcter preceptiu i no vin-
culant, sobre l’organització i el compliment de

10 Núm. 4 • Gener de 1998



la docència que afecte les titulacions del centre,
sobre la creació, la modificació o la supressió
dels departaments/unitats predepartamentals o
els instituts universitaris, sobre la fixació de la
seu dels departaments/unitats predepartamen-
tals i sobre convenis d’adscripció de nous cen-
tres.

i) Aprovar la memòria anual d’activitats.
j) Resoldre els conflictes que puguen pro-

duir-se al si del centre.
k) Organitzar els serveis del centre d’acord

amb les directrius de l’organigrama general.
l) Proposar la concessió de premis i honors.
m) Crear i fixar la composició i les funcions

de les comissions a què es refereix l’article 11
d’aquest Reglament.

n) Proposar a l’òrgan competent les mesures
que estime oportunes per al millor funcionament
del centre o el millor compliment de les finali-
tats i les funcions de la institució universitària.

o) Totes aquelles que li reserve la normati-
va vigent d’aquesta Universitat.

A rticle 7è Del règim de convocatòria i funcio -
nament de la Junta

1. La Junta serà convocada pel degà o di-
r e c t o r, almenys una vegada cada sis mesos, i, en
qualsevol cas, sempre que ho sol·licite una si-
sena part dels membres de la Junta. La convo-
catòria s’ha de cursar amb una antelació de 72
hores. Excepcionalment, aquest termini serà de
24 hores en cas d’urgència, que haurà de ser
apreciada com a tal, per a la constitució vàlida
de la Junta, per la majoria absoluta dels seus
membres. La convocatòria es cursarà indivi-
dualment als membres de la Junta i hi inclourà
el dia, la data i el lloc de la sessió, com també
l’ordre del dia i documentació annexa. L’ o r d r e
del dia serà elaborat pel degà o director i s’hi
podran incloure els punts proposats, mitjançant
la corresponent justificació, per una quarta part
dels membres de la Junta.

2. La Junta quedarà vàlidament constituïda
en primera convocatòria quan concórrega la mei-
tat més un dels seus membres i, en segona con-
vocatòria, amb la presència de la tercera part
dels seus membres.

3. Les sessions de la Junta seran modera-
des pel degà/director o per la persona en qui de-
legue. Ningú no podrà fer ús de la paraula si no
li ha estat concedida prèviament. Ningú no podrà
ser interromput durant la seua intervenció, ex-
cepció feta de ser cridat a l’ordre pel modera-
dor.

4. Per cada punt de l’ordre del dia serà pre-
ceptiva l’obertura d’un debat. El degà/director
pot proposar a la Junta el canvi d’ordre de dis-
cussió dels punts inclosos en l’ordre del dia de
la sessió, excepció feta ,en les sessions ordinà-
ries, del primer punt (aprovació de l’acta ante-
rior) i del darrer (torn obert de paraules).

5. Qualsevol membre de la Junta pot pre-
sentar propostes relatives als punts de l’ordre
del dia. Cada proposta requerirà ser votada amb
petició de vots favorables, vots contraris i abs-
tencions. Es prendran els acords per majoria ab-
soluta dels membres presents. Si resulten apro-
vades dues propostes que algun dels presents
considera contradictòries, es farà una votació al-
ternativa entre aquestes amb petició de vots fa-
vorables a una, vots favorables a les altres i abs-
tencions. No es podrà prendre acords sobre cap
assumpte que no figure en l’ordre del dia, llevat
que estiguen presents tots els membres de la
Junta i siga incorporat l’assumpte a l’ordre del
dia per vot favorable de la majoria.

6. Les votacions no s’interrompran per cap
raó i podran ser secretes sempre que ho sol·lici-
te algun membre de la Junta.

Article 8è Del degà o director de centre
1. El degà o director de centre serà elegit per

la Junta del centre i nomenat pel rector entre els
seus membres
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2. Per a ser candidat són necessàries les con-
dicions següents:

a) Ser catedràtic o professor titular a temps
complet.

b) Ser membre de la Junta.
3. Resultarà elegit en primera votació el can-

didat que obtinga un major nombre de vots su-
perior a la meitat del nombre de membres de
la Junta. Si no s’obté aqueixa majoria, caldrà re-
alitzar una altra votació i resultarà elegit qui ob-
tinga el major nombre de vots.

4. El mandat del Deganat o de la Direcció té
una durada de quatre anys. Aquest càrrec es pot
reelegir una sola vegada consecutiva, sense que
es computen els mandats inferiors a un any, a
l’efecte de presentar la candidatura a la reelec-
ció.

5. El degà o director del centre, assistit per
l’Equip Deganal o de Direcció és el responsa-
ble de la direcció i gestió del centre i té les fun-
cions següents:

a) Exercir la representació del centre.
b) Convocar la Junta del centre i proposar-

ne l’ordre del dia.
c) Executar els acords de la Junta del centre.
d) Supervisar el funcionament dels serveis

del centre.
e) Dirigir la gestió ordinària del centre.
f) Proposar a la Junta del centre aquelles ini-

ciatives que considere pertinents.
g) Proposar, escoltada la Junta del centre, la

iniciació d’expedient disciplinari a qualsevol
membre del centre.

h) En general, totes aquelles competències
derivades de la normativa vigent a la Universitat
Jaume I.

6. El degà o director proposa, d’entre els
membres del centre, els vicepresidents de les
C I T, i també un secretari, que han de ser nome-
nats pel rector. Tots aquests integren l’Equip
Deganal o de Direcció del centre. Finalitzat el
període de temps per al qual fou nomenat el degà

o el director, o en cas de cessament o renovació,
tots els càrrecs designats per ell quedaran a dis-
posició del degà o director en funcions.

7. Al capdavant dels serveis economicoad-
ministratius de cada centre hi ha un administra-
d o r, qui, sota la dependència funcional del degà
o director, executa les decisions dels òrgans del
centre en matèria de la seua competència i té
la responsabilitat del funcionament dels esmen-
tats serveis.

Article 9è De l’elecció, cessament i revocació
del degà/director

1. L’elecció del nou degà/director es realit-
zarà en el darrer mes del període de tres anys per
al qual fou elegit el degà/director anterior. La
Junta del centre convocarà l’elecció almenys
amb un mes d’antelació.

2. La presentació de candidats, que reque-
rirà l’acceptació expressa de la condició com a
tals candidats pels interessats, s’efectuarà en la
Secretaria del centre almenys 20 dies naturals
abans de la data d’elecció.

3. La proclamació de candidats serà realit-
zada per la Junta Electoral 20 dies naturals abans
de la data de l’elecció. Es podran presentar im-
pugnacions davant la Junta Electoral durant les
48 hores posteriors i, en cas de no haver-ne cap,
la proclamació efectuada serà considerada com
a definitiva.

4. El degà/director del centre disposarà la
distribució a tots els membres de la Junta dels
programes i equips que vulguen donar a conèi-
xer els candidats i els facilitarà els locals ne-
cessaris, si escau, per a les reunions electorals.

5. Reunida la Junta per a l’elecció de degà/di-
r e c t o r, es portarà a terme l’exposició de les can-
didatures i dels programes, s’obrirà un debat i,
després d’una pausa de trenta minuts, es realit-
zarà la votació mitjançant una crida nominal, per
ordre alfabètic, dels membres de la Junta, els
quals dipositaran a l’urna una papereta amb el
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nom del candidat de la seua elecció. En cas que
cap candidat no resulte elegit en la primera vo-
tació, la segona tindrà lloc entre les 48 i 72 ho-
res posteriors.

6. Els membres de la Junta que no hi puguen
assistir físicament a l’acte electoral, podran exer-
cir el seu dret al vot mitjançant el dipòsit de la
seua papereta a la Secretaria del centre amb una
antelació mínima de 24 hores, tant per a la pri-
mera volta com per a la segona. La papereta
haurà d’anar en un sobre tancat i aquest, acom-
panyat d’una fotocòpia del carnet d’identitat de
l ’ e l e c t o r, dins d’un altre sobre, també tancat, en
el qual sota el rètol «Eleccions a degà/director»,
es farà constar, a més, «primera volta» o «se-
gona volta».

7. El degà/director que n’ix presidirà l’es-
crutini, farà públic el resultat i l’elevarà al rec-
tor perquè faça el nomenament oportú.

8. En cas de cessament del degà/director per
qualsevol causa que no siga l’expiració ordinà-
ria del seu mandat o per motiu de l’aprovació
d’una moció de censura constructiva, la Junta
del centre convocada i presidida pel degà/di-
rector que el rector haja nomenat en funcions,
convocarà en el termini màxim d’un mes l’e-
lecció del nou degà/director, el qual ho serà pel
període que quede del mandat anterior.

A rticle 10è De les comissions interdeparta -
mentals de titulació

1. Les comissions interdepartamentals de ti-
tulació o CIT, sota la supervisió de la Comissió
d’Estudis i Professorat, són els òrgans encarre-
gats de coordinar els ensenyaments que con-
dueixen a l’obtenció d’un determinat títol.

2. Es componen del degà o director del cen-
tre, que actuarà com a president, del vicepresi-
dent, el secretari, si escau, designat d’entre els
seus membres, els representants dels departa-
ments/unitats predepartamentals que impartei-
xen docència en la titulació de la qual es trac-

te, designats per ells, i els representants dels es-
tudiants designats per la Delegació d’Estudiants.
La composició de cada CIT, que reflectirà la cà-
rrega troncal en la titulació de cada departament,
serà aprovada per l’Equip de Govern a propos-
ta de la Junta del centre.

3. Són funcions de les CIT:
a) Coordinar els aspectes de gestió interde-

partamental relatius a la titulació.
b) Proposar els horaris segons els criteris

d’ordenació acadèmica.
c) Proposar els criteris relatius a l’org a n i t-

zació dels grups.
d) Elaborar, si escau i prèviament a la seua

adopció per la Junta del centre, propostes de mo-
dificació del pla d’estudi de la titulació sota la
coordinació general del Vicerectorat competent.

e) Fer un seguiment de la planificació docent
de la titulació i millora de la qualitat de l’en-
senyament, coordinades pel Vicerectorat com-
petent en la matèria, i especialment sobre l’as-
signació d’assignatures a àrees de coneixement.

f) Elaborar la proposta de fixació del calen-
dari d’exàmens.

4. De les reunions de les CIT s’estendrà una
acta en la qual es faran constar els acords pre-
sos, la qual quedarà sota la custòdia del secre-
tari.

Article 11è De les comissions assessores
Es constituiran, amb caràcter consultiu i as-

sessor de la Junta del centre, les comissions que
la Junta mateixa considere necessàries i que po-
dran ser específiques del centre o homònimes a
les d’àmbit d’universitat. La Junta del centre de-
terminarà les seues funcions, composició i for-
ma d’elecció, tot garantint la representació dels
diversos estaments.

Article 12è Del règim econòmic dels centres
1. Els centres, per a l’acompliment dels seus

fins i la realització de les activitats que els són
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pròpies, disposaran dels recursos financers co-
rresponents i assumiran, de forma descentra-
litzada, totes aquelles despeses que, en no es-
tar centralitzades en la seua gestió ni assignades
als departaments/unitats predepartamentals, si-
guen necessàries per al normal funcionament
d ’ a q u e s t.

2. Els recursos del centre són:
a ) La partida global fixada anualment per la

Universitat Jaume I.
b) Les subvencions, donacions, llegats i aju-

des, expressament destinades al centre, amb les
quals siga afavorida la Universitat Jaume I.

c) L’administrador del centre mantindrà ac-
tualitzat l’inventari de béns assignats al centre i
anualment presentarà l’inventari actualitzat a la
Junta del centre per a la seua aprovació i tramesa
al gerent de la Universitat.

4. L’activitat econòmica del centre es de-
senvolupa d’acord amb un pressupost d’ingres-
sos i despeses, de caràcter anual, públic, únic i
equilibrat, i de conformitat amb les normes d’e-
xecució existents a la Universitat. El projecte de
pressupost és elaborat per l’administrador del
centre seguint les directrius donades pels òrg a n s
de govern del centre, en el termini d’un mes des
que s’aprove el pressupost de la Universitat, i
serà aprovat per la Junta del centre i tramès al
gerent als efectes oportuns.

5. L’administrador s’encarregarà de prepa-
rar anualment la liquidació del pressupost del
centre, que haurà de ser aprovada per la Junta
durant el primer trimestre de l’any següent.

A rticle 13è Dels acords i resolucions dels cen -
tres

1. Els acords del degà o del director de
l’Escola Superior són impugnables davant les
juntes respectives.

2. Els acords i resolucions de la Junta del
centre són impugnables davant l’Equip de
Govern.

3. Els òrgans respectius resoldran els re-
cursos en la següent reunió ordinària d’a-
quests, sense que puga excedir del termini de
dos mesos.

Article 14è De la reforma d’aquest reglament

1. Les juntes de cada centre podran propo-
sar la reforma d’aquest reglament. Tal proposta
requerirà l’aprovació de la majoria absoluta dels
seus membres.

2. La proposta de reforma serà tramesa a
l’Equip de Govern de la Universitat per a l’a-
provació, després d’escoltar la Junta Consultiva
Provisional de Govern.

Disposició addicional
Aquest reglament regirà la constitució i fun-

cionament de cadascun dels centres amb caràc-
ter provisional fins a l’aprovació dels Estatuts
de la Universitat Jaume I.

Disposicions transitòries
1. Fins que no s’assigne definitivament el

personal d’administració i serveis que s’ads-
criu a cada facultat o a l’Escola, formaran part
del cens electoral del PAS de cada centre, amb
caràcter provisional, els administradors i au-
xiliars administratius adscrits a aquest i els
dels departaments/unitats predepartamentals
d’acord amb la distribució per centres a la
qual es refereix l’article 6.2 d’aquest regla-
m e n t .

2. El cens electoral, a l’efecte de la primera
elecció de representants de la Junta de Centre,
serà el tancat, d’acord amb la normativa electo-
ral, amb una antelació de vint dies a la data de
les eleccions.

3. Fins que es constituïsquen els nous con-
sells de titulacions, la proposta dels candidats
a directors o directores de titulació serà com-
petència de les actuals CIT.
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PUBLICACIÓ de les modificacions dels re -
glaments dels departaments i unitats prede -
partamentals, aprovades per la Junta de Govern
en funcions en la sessió núm. 10, del dia 19 de
novembre de 1997.

Articles de les Normes Provisionals de
Règim Intern de la

Unitat Predepartamental d’Administració
d’Empreses i Màrqueting

A rticle 5è Composició del Consell de la Unitat
Predepartamental

Els punts 1 i 2 es refonen en un únic punt:
«1. El Consell de la Unitat Predepartamental

és l’òrgan màxim de representació i decisió de
la Unitat Predepartamental. Està integrat per:

a) Tot el personal docent i investigador amb
dedicació a temps complet.

b) Una representació del personal docent i
investigador amb dedicació a temps parcial, equi-
valent al 20% del grup de l’apartat a.

c) Una representació de l’estudiantat de pri-
m e r, segon i tercer cicle que cursen les discipli-
nes impartides per la Unitat Predepartamental,
equivalent al 27% del grup de l’apartat a, dis-
tribuït proporcionalment al nombre d’estudiants
per cicle. Com a mínim, aquesta representació
ha de ser d’un estudiant per cicle.

d) Una representació del personal d’admi-
nistració i serveis adscrit a la Unitat Prede-
partamental , equivalent al 5% del grup de l’a-
partat a.»

A rticle 22è Elecció de coordinador de la
Unitat Predepartamental

Es modifiquen els punts 1, 2 i 3
«1. El coordinador de la Unitat Prede-

partamental serà elegit pel Consell de la Unitat
Predepartamental entre els catedràtics d’uni-
versitat a temps complet que es presenten com
a candidats. Per a ser elegit coordinador serà ne-

cessari obtenir un nombre de vots superior a la
meitat del nombre de membres del Consell.

2. Si no s’obté la majoria absoluta, es farà
una nova elecció en la qual podran ser candidats
tots els catedràtics i professors titulars a temps
complet que presenten la candidatura.

3. Si cap d’aquests no obté la majoria ab-
soluta es farà una nova votació en un temps no
superior a 72 hores, i resultarà elegit el candidat
que obtinga el major nombre de vots.»

Articles de les Normes de Règim Intern
del Departament de Ciències Experimentals

A rticle 7è Composició del Consell de
Departament

El Consell de Departament és l’òrg a n
col·legiat de govern del Departament. Està in-
tegrat per:

a) Tot el personal docent i investigador amb
dedicació a temps complet.

b) Una representació del personal docent i
investigador a temps parcial equivalent al 19%
en relació amb el grup de l’apartat a.

c) Una representació de l’estudiantat de pri-
m e r, segon i tercer cicle que cursa les discipli-
nes impartides pel Departament, equivalent al
27% del grup de l’apartat a, distribuït propor-
cionalment al nombre d’estudiants per cicle.
Com a mínim, aquesta representació ha de ser
d’un estudiant per cicle.

d) Una representació del personal d’admi-
nistració i serveis equivalent al 10% del grup de
l’apartat a.

A rticle 26è Elecció de dire c t o r de Depar-
tament

a) El director serà elegit pel Consell de
Departament entre els catedràtics d’universi-
tat d’aquest a temps complet que es presenten
com a candidats. Per a ser elegit director serà

Núm. 4 • Gener de 1998 15



necessari obtenir un nombre de vots superior
a la meitat del nombre de membres del
C o n s e l l .

b) Si no aconsegueix la majoria absoluta es
portarà a terme a una nova elecció en la qual po-
dran ser candidats tots els catedràtics i profes-
sors titulars a temps complet que presenten la
candidatura.

c) Si cap d’ells no obté la majoria absoluta
es farà una nova votació en un temps no supe-
rior a 72 hores i resultarà elegit el candidat que
obtinga el major nombre de vots.

Articles de les Normes del Reglament de
Règim Intern de la

Unitat Predepartamental de Dret Privat

A rticle 5è Composició del Consell de la Unitat
Predepartamental

1. El Consell de la Unitat Predepartamental
és l’òrgan col·legiat de govern de la Unitat
Predepartamental. Està integrat per:

a) Tot el personal docent i investigador amb
dedicació a temps complet.

b) Una representació del personal docent i
investigador a temps parcial equivalent al 15%
en relació amb el grup de l’apartat a.

c) Una representació de l’estudiantat de pri-
m e r, segon i tercer cicle que curse les discipli-
nes impartides per la Unitat Predepartamental,
equivalent al 27% del grup de l’apartat a, dis-
tribuït proporcionalment al nombre d’estudiants
per cicle. Com a mínim, aquesta representació
ha de ser d’un estudiant per cicle.

d) Una representació del personal d’admi-
nistració i serveis equivalent entre un mínim
del 5% i un màxim del 10% del grup de l’a-
partat a.

2. El nombre de representants dels apartats
b, c, i d s’obtindrà arredonint fins la unitat se-
güent.

A rticle 22è Elecció de coordinador de la
Unitat Predepartamental

1. El coordinador serà elegit pel Consell de
la Unitat Predepartamental entre els seus ca-
tedràtics d’universitat a temps complet. Per a ser
elegit coordinador és necessari obtenir un nom-
bre de vots superior a la meitat del nombre de
membres del Consell.

2. Si no s’obté la majoria absoluta, és farà
una nova elecció en la qual podran ser candidats
tos els catedràtics i professors titulars a temps
complet que presenten la candidatura.

3. Si cap de els candidats no obté la majoria
absoluta, se farà una nova votació en un temps
no superior a 72 hores i resultarà elegit el can-
didat anterior que obtinga el major nombre de
vots.

Articles de les Normes de Règim Intern
del Departament de Dret Públic

A rticle 5è Composició del Consell de
Departament

1. El Consell del Departament de Dret Públic
és l’òrgan màxim de representació del
Departament. Està integrat per:

a) Tots els els seus docents i investigadors
amb dedicació a temps complet.

b) Una representació dels seus docents i in-
vestigadors a temps parcial equivalent al 18%
del grup de l’apartat a.

c) Una representació dels estudiants de pri-
m e r, segon i tercer cicle que cursen les discipli-
nes impartides pel Departament, equivalent al
27% del grup de l’apartat a, distribuït propor-
cionalment al nombre d’estudiants per cicle.
Com a mínim, aquesta representació ha de ser
d’un estudiant per cicle.

d) Una representació del personal d’admi-
nistració i serveis adscrit al Departament, equi-
valent al 10% del grup de l’apartat a.
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A rticle 15è Elecció de dire c t o r d e
Departament

El director serà elegit pel Consell de
Departament entre els els seus catedràtics d’u-
niversitat a temps complet que es presenten com
a candidats. Per a ser elegit director serà ne-
cessari obtenir un nombre de vots superior a la
meitat del nombre de membres del Departament.

Si no s’obté la majoria absoluta, es realitzarà
una nova elecció en la qual podran ser candidats
tots els catedràtics i professors titulars a temps
complet que presenten la seua candidatura.

Si cap d’aquests noobté la majoria absoluta,
es portarà a terme a una última votació dins de
les següents 72 hores, en la qual resultarà elegit
el candidat que obtinga el major nombre de vots.

Articles de les Normes Provisionals de
Règim Intern de la Unitat Predepartamental

de Dret del Treball i Seguretat Social i
Eclesiàstic de l’Estat

A rticle 5è Composició del Consell de la Unitat
Predepartamental

1. El Consell de la Unitat Predepartamental
es l’òrgan màxim de representació i decisió de
la Unitat Predepartamental. Està integrat per:

a) Tots els seus docents i investigadors amb
dedicació a temps complet.

b) Una representació dels seus docents i in-
vestigadors a temps parcial equivalent al 18%
del grup de l’apartat a.

c) Una representació dels estudiants de pri-
m e r, segon i tercer cicle que cursen les discipli-
nes impartides per la Unitat Predepartamental
equivalent al 27% del grup de l’apartat a, dis-
tribuït proporcional al nombre d’estudiants per
cicle. Com a mínim, aquesta representació ha de
ser d’un estudiant per cicle.

d) Una representació del personal d’admi-

nistració i serveis adscrit a la Unitat Prede-
partamental, equivalent al 10% del grup de l’a-
partat a.

A rticle 22è Elecció de coordinador de la
Unitat Predepartamental

1. El coordinador serà elegit pel Consell de
la Unitat Predepartamental entre els seus ca-
tedràtics d’universitat a temps complet que es
presenten com a candidats. Per a ser elegit co-
ordinador cal obtenir un nombre de vots supe-
rior a la meitat del nombre de membres del
Consell.

2. Si no s’obté la majoria absoluta, es farà
una nova elecció en la qual podran ser candidats
tots els catedràtics i professors titulars a temps
complet que presenten la candidatura.

Si cap d’aquests no obté la majoria absolu-
ta es farà una nova votació en un temps no su-
perior a 72 hores i resultarà elegit el candidat
que obtinga el major nombre de vots.

Articles de les Normes Provisionals de Règim
Intern de la Unitat Predepartamental

d’Economia

Article 1r
La Unitat Predepartamental d’Economia

(d’ara endavant la Unitat Predepartamental) s’en-
carrega d’organitzar i desenvolupar la investi-
gació, la docència i les altres activitats univer-
sitàries referents a les següents àrees de
coneixement:

- Economia Aplicada
- Fonaments de l’Anàlisi Econòmica
- Història i Institucions Econòmiques

Amb aquesta finalitat, es regirà per la legis-
lació vigent, el Reglament Marc sobre funcio-
nament dels Departaments i Unitats Prede-
partamentals de la Universitat Jaume I (d’ara
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endavant el Reglament Marc) i per les presents
Normes de Règim Intern.

A rticle 5è Composició del Consell de la Unitat
Predepartamental

Els punts 1 i 2 es refonen en un únic punt:
«1. El Consell de la Unitat Predepartamental

és l’òrgan màxim de representació i decisió de
la Unitat Predepartamental. Està integrat per:

a) Tot el personal docent i investigador amb
dedicació a temps complet.

b) Una representació del personal docent i
investigador amb dedicació a temps parcial, equi-
valent al 18% del grup de l’apartat a.

c) Una representació dels estudiants de pri-
m e r, segon i tercer cicle que cursen les disci-
plines impartides per la Unitat
Predepartamental, equivalent al 27% del grup
de l’apartat a, distribuït proporcionalment al
nombre d’estudiants per cicle. Com a mínim,
aquesta representació ha de ser d’un estudiant
per cicle.

d) Una representació del personal d’admi-
nistració i serveis adscrit a la Unitat Prede-
partamental, equivalent al 7,5% del grup de l’a-
partat a.»

A rticle 22è Elecció de coordinador de la
Unitat Predepartamental

Es modifiquen els punts 1, 2 i 3
«1. El coordinador de la Unitat Prede-

partamental serà elegit pel Consell de la Unitat
Predepartamental entre els catedràtics d’uni-
versitat a temps complet que es presenten com
a candidats. Per a ser elegit coordinador serà ne-
cessari obtenir un nombre de vots superior a la
meitat del nombre de membres del Consell.

2. Si no s’obté la majoria absoluta, es farà
una nova elecció en la qual podran ser candidats
tots els catedràtics i professors titulars a temps
complet que presenten la candidatura.

3. Si cap d’aquest no obté la majoria abso-

luta, es farà una nova votació en un temps no su-
perior a 72 hores, i resultarà elegit el candidat
que obtinga el major nombre de vots.»

Article 27è
Se suprimeix en el punt 3r d’aquest article

el següent paràgraf:
La convocatòria de la reunió del Consell en

la qual s’haja d’elegir el coordinador de la Unitat
Predepartamental haurà de fer-se amb deu dies
hàbils d’antelació.

Articles de les Normes de Règim Intern del
Departament d’Enginyeria Química

A rticle 5è Composició del Consell de
Departament

1. El Consell del Departament és l’òrgan mà-
xim de representació i decisió del Departament.
Està integrat per:

a) Tots els seus docents i investigadors amb
dedicació a temps complet.

b) Una representació del seu personal docent
i investigador amb dedicació a temps parcial,
que no supere el 18% en relació amb el grup de
l’apartat a.

c) Una representació dels estudiants de pri-
m e r, segon i tercer cicle que cursen les discipli-
nes impartides pel Departament equivalent al
27% del grup de l’apartat a, distribuït propor-
cionalment al nombre d’estudiants per cicle.
Com a mínim, aquesta representació ha de ser
d’un estudiant per cicle.

d) Una representació del personal d’admi-
nistració i serveis que no supere el 10% de l’a-
partat a.

A rticle 22è Elecció de dire c t o r de Depar-
tament

1. El director/a del Departament serà elegit
pel Consell del Departament entre els catedrà-

18 Núm. 4 • Gener de 1998



tics d’universitat amb dedicació a temps com-
plet que es presenten com a candidats. Per a ser
elegit director/a serà necessari obtenir un nom-
bre de vots superior a la meitat dels membres. 

2. Si cap d’aquests no obté la majoria ab-
soluta, es portarà a terme una segona elecció en
la qual podran ser candidats tots els catedràtics
i professors titulars a temps complet que pre-
senten la seua candidatura. 

4. Si cap d’aquests no obté la majoria ab-
soluta es farà una nova votació en un temps no
superior a 72 hores i resultarà elegit el candidat
que obtinga major nombre de vots.

5. Entre la primera i la segona votació haurà
de transcórrer un mínim de 24 hores i un màxim
de 72. Es considerarà que les diferents reunions
que puguen produir-se amb la finalitat de portar
a terme aquestes votacions formen part d’una
única sessió del Consell, i s’acordarà al final de
cada reunió el dia, l’hora i el lloc en què s rea-
litzarà la següent.

Articles de les Normes de Règim Intern del
Departament d’Educació

A rticle 5è Composició del Consell de
Departament

El Consell de Departament és l’òrgan col·le-
giat de govern del Departament. Està integrat per:

a) Tot el personal docent i investigador amb
dedicació a temps complet.

b) Una representació de personal docent i in-
vestigador a temps parcial equivalent al 18% en
relació amb el grup de l’apartat a.

c) Una representació de l’estudiantat de pri-
m e r, segon i tercer cicle que curse les discipli-
nes impartides pel departament, equivalent al
27% del grup de l’apartat a, distribuït propor-
cionalment al nombre d’estudiants per cicle.
Com a mínim, aquesta representació ha de ser
d’un estudiant per cicle.

d) Una representació del personal d’adminis-
tració i serveis del 10% del grup de l’apartat a.

A rticle 26è Elecció de dire c t o r de Depar-
tament

1. El director serà elegit pel Consell de
Departament entre els seus catedràtics d’uni-
versitat a temps complet que es presenten com
a candidats.

Per a ser elegit director cal obtenir un nom-
bre de vots superior a la meitat del nombre de
membres del Consell.

2. Si no s’obté la majoria absoluta es farà una
nova elecció, en la qual podran ser candidats tots
els catedràtics i professors titulars a temps com-
plet que presenten candidatura.

3. Si cap d’aquests no obté la majoria ab-
soluta es farà una nova votació en un temps no
superior a 72 hores i resultarà elegit el candidat
que obtinga el major nombre de vots.

Articles de les Normes Provisionals de Règim
Intern del Departament de Filologia Anglesa

i Romànica

A rticle 5è Composició del Consell de
Departament

El Consell de Departament és l’òrgan col·le-
giat de govern del Departament. Està integrat per:

a) Tot el personal docent i investigador amb
dedicació a temps complet.

b) Una representació del personal docent i
investigador a temps parcial que no supere el
18%.

c) Una representació de l’estudiantat de pri-
m e r, segon i tercer cicle que curse les discipli-
nes impartides pel departament, equivalent al
27% del grup de l’apartat a, distribuït propor-
cionalment al nombre d’estudiants per cicle.
Com a mínim, aquesta representació ha de ser
d’un estudiant per cicle.
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d) Una representació del personal d’admi-
nistració i serveis equivalent entre un m’nim del
5% i un màxim del 10% del grup de l’apartat a.

A rticle 22è Elecció de dire c t o r de Depar-
tament

a) El director serà elegit pel Consell de
Departament entre els seus catedràtics d’uni-
versitat a temps complet que es presenten com
a candidats. Per a ser elegit director cal obtenir
un nombre de vots superior a la meitat del nom-
bre de membres del Consell.

b) Si no s’obté la majoria absoluta, es farà
una nova elecció en la qual podran ser candidats
tots els catedràtics i professors titulars a temps
complet que presenten la candidatura.

c) Si cap d’aquests no obté la majoria ab-
soluta es farà una nova votació en un temps no
superior a 72 hores i resultarà elegit el candidat
que obtinga el major nombre de vots.

Articles de les Normes Provisionals de Règim
Intern de la Unitat Predepartamental de

Filosofia i Sociologia

A rticle 5è Composició del Consell de la Unitat
Predepartamental

1. El Consell de la Unitat Predepartamental
és l’òrgan màxim de representació i decisió
de la Unitat Predepartamental. Està integrat
p e r :

a) Tots els seus docents i investigadors amb
dedicació a temps complet.

b) Una representació del seu personal docent
i investigador amb dedicació a temps parcial.

c) Una representació dels estudiants de pri-
m e r, segon i tercer cicle que cursen les discipli-
nes impartides per la Unitat Predepartamental.

d) Una representació del personal d’admi-
nistració i serveis adscrit a la Unitat Prede-
partamental.

2. Si anomenem A el nombre de membres
del subapartat a, el nombre de representants b
s’obtindrà arredonint per defecte la quantitat
0 . 1 8 A (en el supòsit que el nombre de docents i
investigadores amb dedicació a temps parcial de
la Unitat Predepartamental siga menor que la
quantitat resultant, llavors tot aquest personal
serà membre del Consell). El nombre de repre-
sentants c s’obtindrà arredonint per defecte la
quantitat 0.27A, distribuït proporcionalment al
nombre d’estudiants per cicle. Com a mínim,
aquesta representació ha de ser d’un estudiant
per cicle. El nombre de representants d s’ob-
tindrà arredonint per defecte la quantitat 0.10A.

A rticle 22è Elecció de coordinador de la
Unitat Predepartamental

1. El coordinador serà elegit pel Consell de
la Unitat Predepartamental entre els catedràtics
d’universitat d’aquest a temps complet que es
presenten com a candidats. Per a ser elegit co-
ordinador és necessari obtenir un nombre de vots
superior a la meitat del nombre de membres del
Consell.

2. Si no s’obté la majoria absoluta, es farà una
segona elecció en la qual podran ser candidats
tots els catedràtics i professors titulars a temps
complet que presenten la seua candidatura. 

3. Si cap d’aquests no obté la majoria ab-
soluta, es realitzarà a continuació una última vo-
tació en un temps no superior a 72 hores, en la
qual resultarà elegit el candidat que obtinga el
major nombre de vots.

Articles de les Normes de Règim Intern
de la Unitat Predepartamental de Finances i

Comptabilitat

A rticle 5è Composició del Consell de la Unitat
Predepartamental

El Consell de la Unitat Predepartamental
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és l’òrgan col·legiat de govern de la Unitat
Predepartamental. Està integrat per:

a) Tot el personal docent i investigador amb
dedicació a temps complet.

b) Una representació del personal docent i
investigador a temps parcial no superior al 18%
en relació amb el grup de l’apartat a.

c) Una representació de l’estudiantat de pri-
m e r, segon i tercer cicle que curse disciplines
impartides per la Unitat Predepartamental, equi-
valent al 27% del grup de l’apartat a, distribuït
proporcionalment al nombre d’estudiants per ci-
cle. Com a mínim, aquesta representació ha de
ser d’un estudiant per cicle.

d) Una representació del personal d’admi-
nistració i serveis no superior al 10% del grup
de l’apartat a.

A rticle 22è Elecció de coordinador de la
Unitat Predepartamental

a) El coordinador serà elegit pel Consell de
la Unitat Predepartamental entre els seus ca-
tedràtics d’universitat a temps complet que es pre-
senten com a candidats. Per a ser elegit coordi-
nador cal obtenir un nombre de vots superior a la
meitat del nombre de membres del Consell.

b) Si no s’obté la majoria absoluta, es farà
una nova elecció en la qual podran ser candidats
tots els catedràtics i professors titulars a temps
complet que presenten la candidatura.

c) Si cap d’aquests no obté la majoria ab-
soluta es farà una nova votació en un temps no
superior a 72 hores i resultarà elegit el candidat
que obtinga el major nombre de vots.

Articles del Reglament de Règim Intern del
Departament d’Història, Geografia i Art

Article 5è Composició del Consell de Depar-
tament

1. El Consell del Departament és l’òrgan mà-

xim de representació i decisió del Departament.
Està integrat per:

a) Tot el personal docent i investigador amb
dedicació a temps complet.

b) Una representació del seu personal docent
i investigador a temps parcial equivalent al 10%
en relació amb el grup de l’apartat a.

c) Una representació de l’estudiantat de pri-
m e r, segon i tercer cicle que curse les discipli-
nes impartides pel departament, equivalent al
27% del grup de l’apartat a.

d) Una representació del personal d’admi-
nistració i serveis equivalent entre un mínim del
5% i un màxim del 10% del grup de l’apartat a.

A rticle 22è Elecció de dire c t o r de Depar-
tament

a) El director serà elegit pel Consell de
Departament entre els seus catedràtics d’uni-
versitat a temps complet que es presenten com
a candidats. Per a ser elegit director cal obtenir
un nombre de vots superior a la meitat del nom-
bre de membres del Consell.

b) Si no s’obté la majoria absoluta, es farà
una nova elecció en la qual podran ser candidats
tots els catedràtics i professors titulars a temps
complet que presenten la candidatura.

c) Si cap d’aquests no obté la majoria ab-
soluta es farà una nova votació en un temps no
superior a 72 hores i resultarà elegit el candidat
que obtinga el major nombre de vots.

2. Si cap candidat obté la majoria absoluta, s’-
ha de fer una segona votació en la qual resultarà ele-
git el candidat que obtinga el major nombre de vots.

Articles de les Normes de Règim Intern de la
Unitat Predepartamental d’Informàtica

A rticle 5è  Composició del Consell de la Unitat
Predepartamental

1. El Consell de la Unitat Predepartamental
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és l’òrgan màxim de representació i decisió de
la Unitat Predepartamental. Està integrat per:

a) Tot el seu personal docent i investigador
amb dedicació a temps complet.

b) Una representació del seu personal docent
i investigador amb dedicació a temps parcial.

c) Una representació dels estudiants de pri-
m e r, segon i tercer cicle que cursen les discipli-
nes impartides per la Unitat Predepartamental.

d) Una representació del personal d’admi-
nistració i serveis adscrit a la Unitat Prede-
partamental.

2. Si anomenem A el nombre de membres
del subapartat a, el nombre de representants s’ob-
tindrà arredonint la quantitat 0.15A(en el supò-
sit que el nombre de docents i investigadors amb
dedicació a temps parcial de la Unitat Prede-
partamental siga menor que la quantitat resul-
tant, tot aquest personal serà membre del
Consell). El nombre de representants c s’obtindrà
arredonint la quantitat 0,27Ai es repartirà entre
els diferents cicles proporcionalment al nombre
d’estudiants de cada cicle, amb un nombre mí-
nim d’un representant per cicle. El nombre de
representants d s’obtindrà arredonint la quanti-
tat 0,05A (en el supòsit que el nombre de per-
sonal d’administració i serveis adscrit a la Unitat
Predepartamental siga menor que la quantitat re-
sultant, tot aquest personal serà membre del
Consell).

A rticle 30è Elecció de coordinador de la
Unitat Predepartamental

1. El coordinador serà elegit pel Consell de
la Unitat Predepartamental entre els seus ca-
tedràtics d’universitat a temps complet que es
presenten com a candidats. Per a ser elegit co-
ordinador cal obtenir un nombre de vots supe-
rior a la meitat del nombre dels membres del
Consell en una única votació.

2. Si no hi ha candidats o no s’obté la majo-
ria absoluta dels membres del Consell, es farà

una nova elecció en la qual podran ser candidats
tots els catedràtics i professors titulars a temps
complet que presenten candidatura.

3. Si cap d’aquest no obté la majoria abso-
luta dels membres del Consell, es farà una no-
va votació en un temps no superior a 2 dies hà-
bils i resultarà elegit el candidat que obtinga el
major nombre de vots.

4. Si no es presenta cap candidatura, el
Rectorat, després de consultar-ho a la Junta de
Govern, assignarà provisionalment les funcions
de coordinació de la Unitat Predepartamental a
un catedràtic o professor titular d’aqueixa, que
haurà de convocar eleccions a coordinador de la
Unitat Predepartamental en el termini màxim de
sis mesos.

Articles de les Normes Provisionals de Règim
Intern del Departament de Matemàtiques

A rticle 5è Composició del Consell del
Departament

1. El Consell del Departament és l’òrgan mà-
xim de representació i decisió del Departament.
Està integrat per:

a) Tot el personal docent i investigador amb
dedicació a temps complet.

b) Una representació del seu personal docent
i investigador amb dedicació a temps parcial.

c) Una representació dels estudiants de pri-
m e r, segon i tercer cicle que cursen les discipli-
nes impartides pel Departament.

d) Una representació del personal d’admi-
nistració i serveis adscrit al Departament.

2. Si anomenem A el nombre de membres
del subapartat a, el nombre de representants b
s’obtindrà aproximant a l’enter més pròxim per
excés la quantitat 0.1A(en el supòsit que el nom-
bre de docents i d’investigadors amb dedicació
a temps parcial del Departament siga menor o
igual que la quantitat resultant, llavors tots els
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integrants d’aquest personal excepte un seran
membres del Consell). El nombre de represen-
tants c s’obtindrà arredonint a l’enter més prò-
xim per excés la quantitat 0.27Adistribuït pro-
porcionalment al nombre d’estudiants per cicle.
Com a mínim, aquesta representació ha de ser
d’un estudiant per cicle. El nombre de repre-
sentants d s’obtindrà arredonint l’enter més prò-
xim per excés la quantitat 0.05A.

A rticle 22è Elecció de dire c t o r de Depar-
tament

1. L’elecció a director/a de Departament es
farà en primera instància entre els catedràtics
d’universitat a temps complet que es presenten
com a candidats. Els candidats hauran d’obtenir
un nombre de vots superior a la meitat del nom-
bre de membres del Consell per a ser elegits di-
rector/a.

2. Si no s’obté la majoria absoluta, es farà
una nova elecció en la qual podran ser candidats
tots els catedràtics i professors titulares a temps
complet que presenten la candidatura.

4. Si cap d’aquests no obté la majoria abso-
luta, es farà una nova votació en un termini no
superior a 72 hores i resultarà elegit el candidat
que obtinga el major nombre de vots. Es consi-
derarà que les diferents reunions que puguen pro-
d u i r-se amb la finalitat de dur a terme aquestes
votacions formen part d’una única sessió del
Consell, i s’acordarà al final de cada reunió el
dia, l’hora i el lloc en què es realitzarà la següent.

5. Si no es presenta cap candidatura o en el
supòsit que no s’arribe, després del procediment
abans descrit, a l’elecció de director de
Departament, el Rectorat, després de consultar-
ho a la Junta de Govern, assignarà provisional-
ment les funcions de direcció del Departament
a un catedràtic o professor titular d’aquest
Departament, que haurà de convocar eleccions
a la direcció del Departament en el termini mà-
xim de sis mesos.

Articles de les Normes Provisionals de Règim
Intern de la Unitat Predepartamental de

Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia

A rticle 5è Composició del Consell de la Unitat
Predepartamental

1. El Consell de la Unitat Predepartamental
és l’òrgan màxim de representació i decisió de
la Unitat Predepartamental. Està integrat per:

a) Tots els seus docents i investigadors amb
dedicació a temps complet.

b) Una representació del personal docent i
investigador a temps parcial no superior al 18%
en relació amb el grup de l’apartat a.

c) Una representació dels estudiants de pri-
m e r, segon i tercer cicle que cursen les discipli-
nes impartides per la Unitat Predepartamental,
equivalent al 27% del grup de l’apartat a, dis-
tribuït proporcionalment al nombre d’estudiants
per cicle. Com a mínim, aquesta representació
ha de ser d’un estudiant per cicle.

d) Una representació del personal d’admi-
nistració i serveis no superior al 10% del grup
de l’apartat a.

A rticle 22è Elecció de coordinador de la
Unitat Predepartamental

1. El Consell de la Unitat Predepartamental
ha d’elegir el coordinador entre els seus ca-
tedràtics d’universitat a temps complet que es
presenten com a candidats. Per a ser elegit co-
ordinador cal obtenir un nombre de vots supe-
rior a la meitat del nombre de membres del
Consell.

2. Si no s’obté la majoria absoluta, es farà
una nova elecció en la qual podran ser candidats
tots els catedràtics i professors titulars a temps
complet que presenten la candidatura.

3. Si cap d’aquests no obté majoria absolu-
ta es farà una nova votació en un temps no su-
perior a 72 hores i resultarà elegit el candidat
que obtinga el major nombre de vots.
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Articles de les Normes Provisionals de Règim
Intern de la Unitat Predepartamental de
Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i

Metodologia

A rticle 5è Composició del Consell de la Unitat
Predepartamental

1. El Consell de la Unitat Predepartamental
és l’òrgan col·legiat de govern de la Unitat
Predepartamental . Està integrat per:

a) Tot el personal docent i investigador amb
dedicació a temps complet.

b) Una representació del personal docent i
investigador amb dedicació a temps parcial no
superior al 18% en relació amb el grup de l’a-
partat a. La resta de professors associats a temps
parcial podran assistir als Consells amb veu però
sense vot.

c) Una representació dels estudiants de pri-
m e r, segon i tercer cicle que cursen les discipli-
nes impartides per la Unitat Predepartamental,
equivalent al 27% del grup de l’apartat a, dis-
tribu•t proporcionalment al nombre d’estudiants
per cicle. Com a m’nim, aquesta representació
ha de ser d’un estudiant per cicle.

d) Una representació del personal d’admi-
nistració i serveis adscrit a la Unitat Prede-
partamental, no superior al 10% del grup de l’a-
partat a.

A rticle 22è Elecció de coordinador de la
Unitat Predepartamental

1. El coordinador/a serà elegit pel Consell
de la Unitat Predepartamental entre els seus ca-
tedràtics/ques d’universitat a temps complet que
es presenten com a candidats. Per a ser elegit co-
ordinador/a cal obtenir un nombre de vots su-
perior a la meitat del nombre de membres del
Consell.

2. Si no s’obté la majoria absoluta, es farà
una nova elecció en la qual podran ser candi-
dats tots els catedràtics/ques i professors/es ti-

tulars a temps complet que presenten la can-
d i d a t u r a .

3. Si cap d’aquests no obté la majoria ab-
soluta es farà una nova votació en un temps no
superior a 72 hores i resultarà elegit el candidat
que obtinga el major nombre de vots.

4. Entre la primera i la segona votació ha de
transcórrer un m’nim de 24 hores i un màxim
de72. S’ha de considerar que les diverses reu-
nions que puguen produir-se per tal de portar a
terme aquestes votacions formen part d’una úni-
ca sessió del Consell. Al final de cada reunió s’-
ha d’acordar el dia, l’hora i el lloc on es farà la
següent.

5. Segons l’article 75.2 dels Estatuts, si no
s’hi presenta cap candidatura, el Rectorat, des-
prés de consultar la Junta de Govern, assignarà
provisionalment les funcions de direcció del de-
partament a un catedràtic/a o professor/a titular
d’aquest departament, que ha de convocar elec-
cions a la direcció del departament en el termi-
ni màxim de 6 mesos.

6. El mandat d’aquest càrrec té una durada
de quatre anys i es pot reelegir només una ve-
gada consecutiva. No es computen a aquest efec-
te els per’odes inferiors a un any.

Articles de les Normes de Règim Intern de la
Unitat Predepartamental de Química

Inorgànica i Orgànica

A rticle 8è Composició del Consell de la Unitat
Predepartamental

El Consell de la Unitat Predepartamental
és l’òrgan col·legiat de govern de la Unitat
Predepartamental. Està integrat per:

a) Tot el personal docent i investigador amb
dedicació a temps complet.

b) Una representació de personal docent i in-
vestigador a temps parcial equivalent al 18% en
relació amb el grup de l’apartat a.
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c) Una representació de l’estudiantat de pri-
m e r, segon i tercer cicle que curse les discipli-
nes impartides per la Unitat Predepartamental,
equivalent al 27% del grup de l’apartat a, dis-
tribuït proporcionalment al nombre d’estudiants
per cicle. Com a mínim, aquesta representació
ha de ser d’un estudiant per cicle.

d) Una representació del personal d’admi-
nistració i serveis equivalent entre un mínim del
5% i un màxim del 10% del grup de l’apartat a.

A rticle 26è Elecció de coordinador de la
Unitat Predepartamental

1. El coordinador serà elegit pel Consell de
la Unitat Predepartamental entre els seus ca-
tedràtics d’universitat a temps complet que es
presenten com a candidats.

Per a ser elegit coordinador cal obtenir un
nombre de vots superior a la meitat del nom-
bre de membres del Consell.

2. Si no s’obté la majoria absoluta, es farà
una nova elecció en la qual podran ser candidats
tots els catedràtics i professors titulars a temps
complet que presenten candidatura.

3. Si cap d’aquests no obté la majoria ab-
soluta es farà una nova votació en un temps no
superior a 72 hores i resultarà elegit el candidat
que obtinga el major nombre de vots.

Articles de les Normes Provisionals de Règim
Intern de la

Unitat Predepartamental de Tecnologia

En l’article primer es proposa actualitzar la
llista d’àrees de coneixement per a incloure les
dotze àrees que existeixen en l’actualitat:

-Ciència dels Materials i Enginyeria
Metal·lúrgica

-Dibuix
-Expressió Gràfica Arquitectònica
-Expressió Gràfica en l’Enginyeria

-Enginyeria Elèctrica
-Enginyeria Mecànica
-Enginyeria dels Processos de Fabricació
-Enginyeria de Sistemes i Automàtica
-Màquines i Motors Tèrmics
-Mecànica dels Mitjans Continus i Te o r i a
d’Estructures

-Mecànica de Fluids
-Projectes d’Enginyeria
Es proposa eliminar la frase:
«i aquelles altres àrees relacionades amb

l’Enginyeria Industrial, per a les quals s’haja de
contractar professorat per a la implantació de
noves titulacions».

A rticle 5è Composició del Consell de la Unitat
Predepartamental

Es modifica el punt 2 d’aquest article:
2. «Si anomenem«A» el nombre de mem-

bres del subapartat a, el nombre de representants
b s’obtindrà arredonint per defecte la quantitat
0 , 1 A (en el supòsit que el nombre de docents i
investigadores amb dedicació a temps parcial de
la Unitat Predepartamental siga menor que la
quantitat resultant, llavors la meitat d’aquest per-
sonal serà membre del Consell). El nombre de
representants c s’obtindrà arredonint per defec-
te la quantitat 0,27Ai es distribuirà proporcio-
nalment al nombre d’estudiants. S’ha de garan-
tir una representació mínima d’un representant
per cicle. El nombre de representants d s’ob-
tindrà arredonint per defecte la quantitat 0,1A».

Art. 22è Elecció de coordinador de la Unitat
Predepartamental

«1. El coordinador de la Unitat Prede-
partamental serà elegit pel Consell de la Unitat
Predepartamental entre els catedràtics d’uni-
versitat a temps complet que es presenten com
a candidats. Per a ser elegit coordinador serà ne-
cessari obtenir el vot favorable de la majoria ab-
soluta del Consell.
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2. Si no s’obté la majoria absoluta, és farà
una nova elecció en la qual podran ser candidats
tos els catedràtics i professors titulars a temps
complet que presenten la candidatura.

3. Si cap d’aquests no obté majoria absolu-
ta és farà una nova votació en un temps no su-
perior a 72 hores i resultarà elegit el candidat
que obtinga el major nombre de vots.

Articles de les Normes Provisionals de Règim
Intern de la Unitat Predepartamental de

Traducció i Comunicació

A rticle 5è Composició del Consell de la Unitat
Predepartamental

1. El Consell de la Unitat Predepartamental
és l’òrgan col·legiat de govern de la Unitat
Predepartamental. Està integrat per:

a) Tot el personal docent i investigador amb
dedicació a temps complet.

b) Una representació del seu personal docent
i investigador amb dedicació a temps parcial que
no supere el 18% del grup de l’apartat a.

c) Una representació dels estudiants de pri-
m e r, segon i tercer cicle que cursen les discipli-
nes impartides per la Unitat Predepartamental,
equivalent al 27% del grup de l’apartat a, dis-
tribuït proporcionalment al nombre d’estudiants
per cicle. Com a mínim, aquesta representació
ha de ser d’un estudiant per cicle.

d) Una representació del personal d’admi-
nistració i serveis adscrit equivalent a un màxim
del 10% del grup de l’apartat a.

A rticle 22è Elecció de coordinador de la
Unitat Predepartamental

1. El coordinador de la unitat predeparta-
mental serà elegit pel Consell de la Unitat
Predepartamental entre els seus catedràtics d’u-
niversitat a temps complet que es presenten com
a candidats. Per a ser elegit coordinador cal ob-

tenir un nombre de vots superior a la meitat del
nombre de membres del Consell.

2. Si no hi ha candidat o si no obté la majo-
ria absoluta, es farà una nova elecció en la qual
podran ser candidats tots els catedràtics i pro-
fessors titulars a temps complet que presenten
la candidatura.

3. Si cap d’aquests no obté la majoria ab-
soluta es farà una nova votació en un temps no
superior a 72 hores i resultarà elegit el candidat
que obtinga el major nombre de vots

PUBLICACIÓ de les modificacions del
Reglament de Règim Intern de l’Institut de
Tecnologia Ceràmica, aprovat per la Junta de
Govern en funcions en la sessió núm. 10, del
dia 19 de novembre de 1997.

ARTICLES MODIFICATS DELREGLA-
MENT DE RÈGIM INTERN DE
L’INSTITUT DE TECNOLOGIA

CERÀMICA

Article 10è
El govern de l’Institut està encomanat a òr-

gans unipersonals i col·legiats d’àmbit particu-
l a r. Els unipersonals són el director i el secre-
tari, i els col·legiats el Consell de l’Institut i la
Junta Permanent. 

Article llè
El director és elegit pel Consell de l’Institut

i nomenat pel rector de la Universitat.
Per a ser candidat és necessari complir les

condicions següents:
a) Ser catedràtic, o professor titular, amb de-

dicació amb temps complet i membre de
l’Institut.

Resultarà elegit en primera volta el candidat
que obtinga un nombre de vots superior a la mei-
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tat del nombre de membres del Consell, i en se-
gona volta, el que obtinga la majoria simple.

El nomenament tindrà una validesa de qua-
tre anys, amb només una possibilitat de reelec-
ció consecutiva.

Article 13è
La Direcció, després de comunicar-ho al

Consell de l’Institut, elegirà el secretari o la se-
cretària entre el professorat membre de l’Institut
amb dedicació a temps complet.

Article 17è
El Consell de l’Institut està integrat per tots

els professors o investigadors que són membres
de l’Institut i un representant del personal d’ad-
ministració i serveis. És l’òrgan suprem de go-
vern de l’Institut en matèries acadèmiques i in-
vestigadores, i podrà exigir responsabilitats al
director i remoure’l, si escau.

El Consell de l’Institut haurà de ser convo-
cat, almenys, una vegada al trimestre o en qual-
sevol cas, a petició d’una quarta part dels seus
components.

1.2 Ordenació Acadèmica

Places de professorat

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 1998, del
rector de la Universitat Jaume I, per la qual
es resol prorrogar la plaça de lector de
Llengua i Cultura de la Comunitat Va l e n c i a n a
a la Universitat de Cambridge fins al final del
curs acadèmic 1997-98, al Sr. Daniel Pérez i
G r a u .

D’acord amb l’acta de la sessió núm. 16 de
la Comissió de l’Equip de Govern de data 23 de
desembre de 1997

Aquest Rectorat 
RESOL:

Prorrogar la plaça de lector de Llengua i
Cultura de la Comunitat Valenciana a la
Universitat de Cambridge fins al final del curs
acadèmic 1997-98, al Sr. Daniel Pérez i Grau,
que l’ocupa actualment.

El rector
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 19 de gener de 1998

1.3 Beques i ajudes

Convocatòries de beques internes

RESOLUCIÓ del Rectorat, de 13 de gener
de 1998, per la qual es convoquen quatre be -
ques per a estudiants i estudiantes per a rea -
litzar tasques al Servei d’Orientació A c a d è m i c a
durant el curs 1997/98. 

1.5 Administració i gestió

Convocatòries de places del PAS

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 1997, del
Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló,
per la qual es resol el concurs de mèrits per a la
provisió d’un lloc de treball d’aquesta Universitat
(convocatòria de 16 d’octubre de 1997, DOGV
núm. 3110, de 29 d’octubre de 1997).

Publicat en el DOGV núm. 3172, de 29 de
gener de 1998.

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 1998, del
Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló,
per la qual es declara deserta la convocatòria
d’accés com a personal laboral fix, programa -
dor de càlcul científic, pel torn de promoció in -
terna.



RESOLUCIÓ de 13 de gener de 1998, de la
Universitat Jaume I, per la qual es convoquen
proves per a la selecció, pel sistema abreujat,
d’un tècnic mitjà de tractament de textos, com
a personal funcionari interí.

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 1998, de la

Universitat Jaume I, per la qual es convoquen
proves selectives per a constituir una borsa
de treball per a ocupar temporalment llocs de
treball d’ajudants de biblioteca, classificats en
el grup B, complement de destinació 20 i com -
plement específic E029.

2.1 Convocatòries i proclamacions

Departaments

PROCLAMACIÓ definitiva dels represen -
tants del PDI a temps parcial, PAS i estudian -
tat al Consell de la Unitat Predepartamental de
Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia.

Unitat Predepartamental de Psicologia Bà-
sica, Clínica i Psicobiologia

PDI: Susana Montañés Martí
PAS: María Giménez Forcada
Estudiantat de 1r Cicle: M. Luisa A h í s

Piñeiro
Estudiantat de 2n Cicle: M. Juncal Díaz

Castillo
Sonia Fabregat Prats
M. Elisa García Barrachina
La Junta Electoral
Castelló de la Plana, de 9 de gener de 1998

PROCLAMACIÓ definitiva dels direc -
tors/directores de departament i coordina -
dors/coordinadores d’unitats predepartamentals.

Departament d’Educació: Miguel Salvador
Bauzá

Departament d’Enginyeria Química José

Emilio Enrique Navarro
Departament de Ciències Experimentals:
S’anul·la l’elecció per defecte de procedi-

ment i es deixa per a una segona volta
Departament de Dret Públic: Juan Luis

Gómez Colomer
Departament de Filologia Anglesa i Romànic

José Luis Otal Campo
Departament d’Història, Geografia i A r t

Manuel Chust Calero
UPd’Administració d’Empreses i Màrquetin

J. Enrique Bigné Alcañiz
UPde Dret Privat: Andrés Recalde Castells
UPd’Economia: Vicente Orts Ríos
U P de Filosofia i Sociologia: Salvador

Cabedo Manuel
UPd’Informàtica: Filiberto Pla Bañón
U P de Psicologia Evolutiva, Educativa,

Social i Metodologia: Rosa Ana Clemente
Estevan

U P de Química Inorgànica i Org à n i c a :
Santiago Vicente Luis Lafuente

U P de Tecnologia: Pedro Pablo Company
Calleja

U P de Finances i Comptabilitat: Ángeles
Fernández Izquierdo

U P de Traducció i Comunicació: Vicente José
Benet Ferrando

La Junta Electoral
Castelló de la Plana, 20 de gener de 1998
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Estudiants

PROCLAMACIÓ definitiva dels dele -
gats/delegades i subdelegats/subdelegades de
l’estudiantat dels grups que van haver de re -
petir les eleccions.

Mestre en Educació física. Grup 3
Delegat: Antoni López Escrivá
Subdelegat: David León Espada

Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Gestió.
Grup 1A

Delegat: Pau Santonja Castelló
Subdelegat: José Ángel Picón García

La Junta Electoral
Castelló de la Plana, 14 de gener de 1998

PROCLAMACIÓ definitiva dels dele -
gats/delegades i subdelegats/subdelegades de
l’estudiantat dels grups que van haver de re -
petir les eleccions.

Psicologia. Grup 2A
Delegada: M. José López Pons
Subdelegat: Alfonso Barrós Loscertales

La Junta Electoral
Castelló de la Plana, 20 de gener de 1998

3.1 Cessaments

Equip de Govern

RESOLUCIÓ del Rectorat de 23 de gener
de 1998, per la qual es disposa el cessament, a
petició pròpia, de la senyora M. Ángeles Burgos
Giner com a secretària general de la Universitat
Jaume I.

D’acord amb allò que estableix l’article
65.1.g dels Estatuts de la Universitat Jaume I,
aprovats pel Decret 5/1997, de 28 de gener del
Govern Valencià, i a petició pròpia,

RESOLC:
Disposar el cessament en el càrrec de se-

cretària general de la Sra. M. Ángeles Burg o s
G i n e r, amb efectes del dia 23 de gener de
1998. 

Aquest Rectorat li agraeix els serveis pres-
tats al capdavant de la Secretaria General.

El rector
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 23 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998, per la qual es disposa el cessament de
la senyora Asunción Ventura Franch com a co -
missionada per al Desenvolupament Estatutari
de la Universitat Jaume I.

D’acord amb l’article 65.1.g dels Estatuts de
la Universitat Jaume I, aprovats pel Decret
5/1997, de 28 de gener, del Govern Valencià,

Aquest Rectorat
RESOL:
Disposar el cessament de la Sra. A s u n c i ó n

Ventura Franch, com a comissionada per al
Desenvolupament Estatutari amb efectes del dia
27 de gener de 1998.

Aquest Rectorat li agraeix els serveis prestats. 
El rector
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

Departaments

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
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de 1998, per la qual es disposa el cessament del
senyor Miguel Salvador Bauzá com a director
del Departament d’Educació. 

D’acord amb allò que estableix l’article
65.1.g dels Estatuts de la Universitat Jaume I,
aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià, i vistos els resultats de les elec-
cions a directors de departaments i coordinadors
d’unitats predepartamentals del 20 de gener de
1998,

Aquest Rectorat
RESOL:
Disposar el cessament en el càrrec de direc-

tor del Departament d’Educació del Sr. Miguel
Salvador Bauzá, amb efectes del dia 20 de ge-
ner de 1998.

Aquest Rectorat li agraeix els serveis pres-
tats al capdavant del Departament.

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998, per la qual es disposa el cessament del
senyor José Emilio Enrique Navarro com a di -
rector del Departament d’Enginyeria Química. 

D’acord amb allò que estableix l’article
65.1.g dels Estatuts de la Universitat Jaume I,
aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià, i vistos els resultats de les elec-
cions a directors de departaments i coordinadors
d’unitats predepartamentals del 20 de gener de
1998,

Aquest Rectorat
RESOL:
Disposar el cessament en el càrrec de direc-

tor del Departament d’Enginyeria Química del
S r. José Emilio Enrique Navarro, amb efectes
del dia 20 de gener de 1998.

Aquest Rectorat li agraeix els serveis pres-
tats al capdavant del Departament.

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998, per la qual es disposa el cessament del
senyor Artemi Rallo Lombarte com a director
del Departament de Dret Públic. 

D’acord amb allò que estableix l’article
65.1.g dels Estatuts de la Universitat Jaume I,
aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià, i vistos els resultats de les elec-
cions a directors de departaments i coordinadors
d’unitats predepartamentals del 20 de gener de
1998,

Aquest Rectorat
RESOL:
Disposar el cessament en el càrrec de direc-

tor del Departament de Dret Públic del Sr. A r t e m i
Rallo Lombarte, amb efectes del dia 20 de ge-
ner de 1998.

Aquest Rectorat li agraeix els serveis pres-
tats al capdavant del Departament.

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998, per la qual es disposa el cessament del
senyor Vicent Ortells Chabrera com a director
del Departament d’Història, Geografia i Art. 

D’acord amb allò que estableix l’article
65.1.g dels Estatuts de la Universitat Jaume I,
aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià, i vistos els resultats de les elec-
cions a directors de departaments i coordinadors
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d’unitats predepartamentals del 20 de gener de
1998,

Aquest Rectorat
RESOL:
Disposar el cessament en el càrrec de direc-

tor del Departament d’Història, Geografia i Art
del Sr. Vicent Ortells Chabrera, amb efectes del
dia 20 de gener de 1998.

Aquest Rectorat li agraeix els serveis pres-
tats al capdavant del Departament.

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de ge -
ner de 1998, per la qual es disposa el cessa -
ment del senyor César Camisón Zornoza
com a coordinador de la Unitat Prede -
partamental d’Administració d’Empreses i
M à r q u e t i n g .

D’acord amb allò que estableix l’article
65.1.g dels Estatuts de la Universitat Jaume I,
aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià, i vistos els resultats de les elec-
cions a directors de departaments i coordinadors
d’unitats predepartamentals del 20 de gener de
1998,

Aquest Rectorat
RESOL:
Disposar el cessament en el càrrec de coor-

dinador de la Unitat Predepartamental d’Ad-
ministració d’Empreses i Màrqueting del Sr.
César Camisón Zornoza, amb efectes del dia 20
de gener de 1998.

Aquest Rectorat li agraeix els serveis pres-
tats al capdavant de la Unitat Predeparta-
m e n t a l .

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es disposa el cessament del
senyor Luis Martínez Vázquez de Castro com
a coordinador de la Unitat Predepartamental
de Dret Privat. 

D’acord amb allò que estableix l’article
65.1.g dels Estatuts de la Universitat Jaume I,
aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià, i vistos els resultats de les elec-
cions a directors de departaments i coordinadors
d’unitats predepartamentals del 20 de gener de
1998,

Aquest Rectorat
RESOL:
Disposar el cessament en el càrrec de coor-

dinador de la Unitat Predepartamental de Dret
Privat del Sr. Luis Mart’nez Vázquez de Castro,
amb efectes del dia 20 de gener de 1998.

Aquest Rectorat li agraeix els serveis pres-
tats al capdavant de la Unitat Predepartamental

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es disposa el cessament del
senyor Vicent Orts Ríos com a coordinador de
la Unitat Predepartamental d’Economia. 

D’acord amb allò que estableix l’article
65.1.g dels Estatuts de la Universitat Jaume I,
aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià, i vistos els resultats de les elec-
cions a directors de departaments i coordinadors
d’unitats predepartamentals del 20 de gener de
1998,

Aquest Rectorat
RESOL:
Disposar el cessament en el càrrec de coor-

dinador de la Unitat Predepartamental d’Eco-
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nomia del Sr. Vicent Orts R’os, amb efectes del
dia 20 de gener de 1998.

Aquest Rectorat li agraeix els serveis pres-
tats al capdavant de la Unitat Predepartamental.

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es disposa el cessament del
senyor Salvador Cabedo Manuel com a coor -
dinador de la Unitat Predepartamental de
Filosofia i Sociologia. 

D’acord amb allò que estableix l’article
65.1.g dels Estatuts de la Universitat Jaume I,
aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià, i vistos els resultats de les elec-
cions a directors de departaments i coordinadors
d’unitats predepartamentals del 20 de gener de
1998,

Aquest Rectorat
RESOL:
Disposar el cessament en el càrrec de coor-

dinador de la Unitat Predepartamental de Filo-
sofia i Sociologia del Sr. Salvador Cabedo
Manuel, amb efectes del dia 20 de gener de 1998.

Aquest Rectorat li agraeix els serveis pres-
tats al capdavant de la Unitat Predepartamental.

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es disposa el cessament del
senyor Filiberto Pla Bañón com a coordinador
de la Unitat Predepartamental d’Informàtica. 

D’acord amb allò que estableix l’article
65.1.g dels Estatuts de la Universitat Jaume I,

aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià, i vistos els resultats de les elec-
cions a directors de departaments i coordinadors
d’unitats predepartamentals del 20 de gener de
1998,

Aquest Rectorat
RESOL:
Disposar el cessament en el càrrec de coor-

dinador de la Unitat Predepartamental d’In-
formàtica del Sr. Filiberto Pla Bañón, amb efec-
tes del dia 20 de gener de 1998.

Aquest Rectorat li agraeix els serveis pres-
tats al capdavant de la Unitat Predepartamental.

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es disposa el cessament
de la senyora Rosa Ana Clemente Estevan com
a coordinadora de la Unitat Predepartamental
de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i
Metodologia. 

D’acord amb allò que estableix l’article
65.1.g dels Estatuts de la Universitat Jaume I,
aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià, i vistos els resultats de les elec-
cions a directors de departaments i coordinadors
d’unitats predepartamentals del 20 de gener de
1998,

Aquest Rectorat
RESOL:
Disposar el cessament en el càrrec de coor-

dinadora de la Unitat Predepartamental de
Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i
Metodologia de la Sra. Rosa Ana Clemente
Estevan, amb efectes del dia 20 de gener de
1998.

Aquest Rectorat li agraeix els serveis pres-
tats al capdavant de la Unitat Predepartamental.

32 Núm. 4 • Gener de 1998



El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es disposa el cessament del
senyor Juan Carda Castelló com a coordina -
dor de la Unitat Predepartamental de Química
Inorgànica i Orgànica. 

D’acord amb allò que estableix l’article
65.1.g dels Estatuts de la Universitat Jaume I,
aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià, i vistos els resultats de les elec-
cions a directors de departaments i coordinadors
d’unitats predepartamentals del 20 de gener de
1998,

Aquest Rectorat
RESOL:
Disposar el cessament en el càrrec de coor-

dinador de la Unitat Predepartamental de
Química Inorgànica i Orgànica del Sr. Juan
Carda Castelló, amb efectes del dia 20 de gener
de 1998.

Aquest Rectorat li agraeix els serveis pres-
tats al capdavant de la Unitat Predepartamental.

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es disposa el cessament del
senyor Pedro Company Calleja com a coordi -
nador de la Unitat Predepartamental de
Tecnologia. 

D’acord amb allò que estableix l’article
65.1.g dels Estatuts de la Universitat Jaume I,
aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià, i vistos els resultats de les elec-

cions a directors de departaments i coordinadors
d’unitats predepartamentals del 20 de gener de
1998,

Aquest Rectorat
RESOL:
Disposar el cessament en el càrrec de coor-

dinador de la Unitat Predepartamental de
Tecnologia del Sr. Pedro Pablo Company Calleja,
amb efectes del dia 20 de gener de 1998.

Aquest Rectorat li agraeix els serveis pres-
tats al capdavant de la Unitat Predepar-
t a m e n t a l .

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es disposa el cessament
de la senyora Ángeles Fernández Izquierdo
com a coordinadora de la Unitat Prede -
partamental de Finances i Comptabilitat. 

D’acord amb allò que estableix l’article
65.1.g dels Estatuts de la Universitat Jaume I,
aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià, i vistos els resultats de les elec-
cions a directors de departaments i coordinadors
d’unitats predepartamentals del 20 de gener de
1998,

Aquest Rectorat
RESOL:
Disposar el cessament en el càrrec de coor-

dinadora de la Unitat Predepartamental de
Finances i Comptabilitat de la Sra. Ángeles
Fernández Izquierdo, amb efectes del dia 20
de gener de 1998.

Aquest Rectorat li agraeix els serveis pres-
tats al capdavant de la Unitat Predepartamental.

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998
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RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es disposa el cessament del
senyor Vicente Benet Ferrando com a coordi -
nador de la Unitat Predepartamental de
Traducció i Comunicació. 

D’acord amb allò que estableix l’article 65.1.g
dels Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats
pel Decret 5/1997 de 28 de gener del Govern
Valencià, i vistos els resultats de les eleccions a
directors de departaments i coordinadors d’uni-
tats predepartamentals del 20 de gener de 1998,

Aquest Rectorat
RESOL:
Disposar el cessament en el càrrec de coor-

dinador de la Unitat Predepartamental de
Traducció i Comunicació del Sr. Vicente Benet
Ferrando, amb efectes del dia 20 de gener de
1998.

Aquest Rectorat li agraeix els serveis pres-
tats al capdavant de la Unitat Predepartamental.

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

3.2 Nomenaments

Equip de Govern

RESOLUCIÓ del Rectorat de 29 de gener
de 1998 per la qual es nomena la senyora
Asunción Ventura Franch secretària general
i responsable del desenvolupament estatutari
de la Universitat Jaume I.

D’acord amb el que estableix l’article 65.1.e
dels Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats
pel Decret 5/1997 de 28 de gener, del Govern
Valencià,

Aquest Rectorat
RESOL:

Nomenar la Sra. Asunción Ventura Franch
secretària general i responsable del desenvolu-
pament estatutari.

Aquest nomenament tindrà efectes des del
dia 28 de gener de 1998.

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 29 de gener de 1998

Departaments

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es nomena el senyor Miguel
Salvador Bauzá director del Departament
d’Educació.

D’acord amb el que estableixen els articles
65.1.g i 74 dels Estatuts de la Universitat Jaume
I, aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià,

Aquest Rectorat
RESOL:
N o m e n a r el Sr. Miguel Salvador Bauzá di-

rector del Departament d’Educació.
Aquest nomenament tindrà efectes des del

dia 20 de gener de 1998.
El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es nomena el senyor José
Emilio Enrique Navarro director del Depar -
tament d’Enginyeria Química.

D’acord amb el que estableixen els articles
65.1.g i 74 dels Estatuts de la Universitat Jaume
I, aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià,

Aquest Rectorat
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RESOL:
Nomenar el Sr. José Emilio Enrique Navarro

director del Departament d’Enginyeria Qu’mica.
Aquest nomenament tindrà efectes des del

dia 20 de gener de 1998.
El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es nomena el senyor Juan
Luis Gómez Colomer director del Departament
de Dret Públic.

D’acord amb el que estableixen els articles
65.1.g i 74 dels Estatuts de la Universitat Jaume
I, aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià,

Aquest Rectorat
RESOL:
Nomenar el Sr. Juan Luis Gómez Colomer

director del Departament de Dret Públic.
Aquest nomenament tindrà efectes des del

dia 20 de gener de 1998.
El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es nomena el senyor
Manuel Chust Calero director del Departament
d’Història, Geografia i Art.

D’acord amb el que estableixen els articles
65.1.g i 74 dels Estatuts de la Universitat Jaume
I, aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià,

Aquest Rectorat
RESOL:
Nomenar el Sr. Manuel Chust Calero di-

rector del Departament d’Història, Geografia i
A r t.

Aquest nomenament tindrà efectes des del
dia 20 de gener de 1998.

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es nomena el senyor J.
Enrique Bigné Alcañiz coordinador de la Unitat
Predepartamental d’Administració d’Empreses
i Màrqueting.

D’acord amb el que estableixen els articles
65.1.g i 74 dels Estatuts de la Universitat Jaume
I, aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià,

Aquest Rectorat,
RESOL:
Nomenar el Sr. J. Enrique Bigné Alcañz co-

ordinador de la Unitat Predepartamental d’Ad-
ministració d’Empreses i Màrqueting.

Aquest nomenament tindrà efectes des del
dia 20 de gener de 1998.

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es nomena el senyor A n d r é s
Recalde Castells coordinador de la Unitat
Predepartamental de Dret Privat.

D’acord amb el que estableixen els articles
65.1.g i 74 dels Estatuts de la Universitat Jaume
I, aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià,

Aquest Rectorat,
RESOL:
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Nomenar el Sr. Andrés Recalde Castells co-
ordinador de la Unitat Predepartamental de Dret
Privat.

Aquest nomenament tindrà efectes des del
dia 20 de gener de 1998.

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es nomena el senyor Vi c e n t
Orts Ríos coordinador de la Unitat Prede -
partamental d’Economia.

D’acord amb el que estableixen els articles
65.1.g i 74 dels Estatuts de la Universitat Jaume
I, aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià,

Aquest Rectorat
RESOL:
Nomenar el Sr. Vicente Orts Ríos coordina-

dor de la Unitat Predepartamental d’Economia.
Aquest nomenament tindrà efectes des del

dia 20 de gener de 1998.
El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es nomena el senyor
Salvador Cabedo Manuel coordinador de la
Unitat Predepartamental de Filosofia i
Sociologia.

D’acord amb el que estableixen els articles
65.1.g i 74 dels Estatuts de la Universitat Jaume
I, aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià,

Aquest Rectorat
RESOL:

Nomenar el Sr. Salvador Cabedo Manuel co-
ordinador de la Unitat Predepartamental de
Filosofia i Sociologia.

Aquest nomenament tindrà efectes des del
dia 20 de gener de 1998.

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es nomena el senyor
Filiberto Pla Bañón coordinador de la Unitat
Predepartamental d’Informàtica.

D’acord amb el que estableixen els articles
65.1.g i 74 dels Estatuts de la Universitat Jaume
I, aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià,

Aquest Rectorat
RESOL:
Nomenar el Sr. Filiberto Pla Ba–ón coordi-

nador de la Unitat Predepartamental d’Infor-
màtica.

Aquest nomenament tindrà efectes des del
dia 20 de gener de 1998.

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es nomena la senyora Rosa
Ana Clemente Estevan coordinadora de la
Unitat Predepartamental de Psicologia Evo -
lutiva, Educativa, Social i Metodologia.

D’acord amb el que estableixen els articles
65.1.g i 74 dels Estatuts de la Universitat Jaume
I, aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià,

Aquest Rectorat
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RESOL:
Nomenar la Sra. Rosa Ana Clemente Estevan

coordinadora de la Unitat Predepartamental de
Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i
Metodologia.

Aquest nomenament tindrà efectes des del
dia 20 de gener de 1998.

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es nomena el senyor
Santiago Vicente Luis Lafuente coordinador
de la Unitat Predepartamental de Qu’mica
Inorgànica i Orgànica.

D’acord amb el que estableixen els articles
65.1.g i 74 dels Estatuts de la Universitat Jaume
I, aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià,

Aquest Rectorat
RESOL:
Nomenar el Sr. Santiago Vicente Luis

Lafuente coordinador de la Unitat Prede-
partamental de Química Inorgànica i Org à-
n i c a .

Aquest nomenament tindrà efectes des del
dia 20 de gener de 1998.

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es nomena el senyor Pedro
Pablo Company Calleja coordinador de la
Unitat Predepartamental de Tecnologia.

D’acord amb el que estableixen els articles
65.1.g i 74 dels Estatuts de la Universitat Jaume

I, aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià,

Aquest Rectorat
RESOL:
Nomenar el Sr. Pedro Pablo Company

Calleja coordinador de la Unitat Prede-
partamental de Tecnologia.

Aquest nomenament tindrà efectes des del
dia 20 de gener de 1998.

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener de
1998 per la qual es nomena la senyora Ángeles
Fernández Izquierdo coordinadora de la Unitat
Predepartamental de Finances i Comptabilitat.

D’acord amb el que estableixen els articles
65.1.g i 74 dels Estatuts de la Universitat Jaume
I, aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià,

Aquest Rectorat
RESOL:
Nomenar la Sra. Ángeles Fernández Iz-

quierdo coordinadora de la Unitat Prede-
partamental de Finances i Comptabilitat.

Aquest nomenament tindrà efectes des del
dia 20 de gener de 1998.

El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998

RESOLUCIÓ del Rectorat de 28 de gener
de 1998 per la qual es nomena el senyor Vi c e n t e
José Benet Ferrando coordinador de la Unitat
Predepartamental de Traducció i Comunicació.

D’acord amb el que estableixen els articles
65.1.g i 74 dels Estatuts de la Universitat Jaume
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I, aprovats pel Decret 5/1997 de 28 de gener del
Govern Valencià,

Aquest Rectorat
RESOL:
Nomenar el Sr. Vicente José Benet Ferrando

coordinador de la Unitat Predepartamental de

Traducció i Comunicació
Aquest nomenament tindrà efectes des del

dia 20 de gener de 1998.
El rector,
Fernando Romero Subirón
Castelló de la Plana, 28 de gener de 1998.

ACORD de la sessió núm. 12 de la Junta
de Govern en funcions, de 29 de gener de 1998,
pel qual s’aprova el projecte de creació de la
Oficina Verda de la Universitat Jaume I i de la
figura de director del projecte.

INTRODUCCIÓ

En compliment dels Estatuts que compro-
meten a la Universitat Jaume I en la millora i
protecció del medi ambient, el rector va assolir
el compromís, davant el Claustre, de proposar
la creació de l’Oficina Verda, organisme que
s’encarregarà de coordinar totes les iniciatives
i actuacions mediambientals de l’UJI, que or-
ganitzarà la recollida selectiva de residus tòxics
i perillosos, amb l’adopció d’un model de ges-
tió de residus que involucre totes les persones
que en fan ús, amb la finalitat de servir de mo-
del social óobligació a la qual la universitat no
pot renunciaró i igualment, crear hàbits de con-
ducta proteccionista i de reaprofitament.

L’Oficina Verda, que naix d’aquesta decla-
ració d’intencions, té l’objectiu de cobrir els se-
güents aspectes fonamentals:

1. Ser l’organisme coordinador de les ini-
ciatives i actuacions mediambientals de l’UJI.

2. Tenir cura específica de la gestió de resi-
dus tòxics i perillosos.

3. Involucrar la comunitat universitària en
un model de gestió mediambiental.

4. Implantar un Sistema de Gestió Media-
mbiental (SGM) segons el reglament 1836/93
de la Unió Europea.

El concepte d’Oficina Verda no és nou a la
universitat valenciana: la Universitat Politècnica
de València (UPV) la va crear en 1990 sota la
direcció del Prof. Dr. Eduardo Peris Mora.

D’acord amb les idees que van generar la cre-
ació de l’Oficina Verda de la UPV1 l’Oficina Ve r d a
pretén assessorar, canalitzar i promoure tot ti-
pus d’activitat relacionada amb el medi ambient
intrauniversitari (gestió dels residus propis, ins-
tauració de mesures i metodologies mediam-
bientals a tots els departaments i serveis de la uni-
versitat...) i també extrauniversitari, de portes cap
a fora, conformnt a través dels hàbits i pràctiques
viscuts a l’entorn universitari pels estudiants i tot
tipus de persones que mantinguen una relació for-
mativa o comercial (formació dels estudiants en
els aspectes mediambientals pràctics, org a n i t z a-
ció de cursos, assessorament a empreses, ...).

L’Oficina Verda no vol ser, ni ningú pot pre-
tendre que siga, ni la que ho ha d’arreglar tot en
matèria mediambiental ni l’excusa de quedar bé
amb les consciències pròpies en la protecció del
medi ambient.

El caire participatiu de l’Oficina obliga a cre-
ar al seu entorn òrgans de participació activa que
canalitzen les iniciatives i coordinen els esforços
de la comunitat universitària.
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És per això que l’Oficina no naix ni sola ni sen-
se protecció: naix del plantejament d’una seriosa
política mediambiental dels òrgans gestors de la
nostra universitat, amb l’assessoria de l’Oficina
Verda de la UPV, de la tasca ja desenvolupada en
l’àmbit de la gestió de residus tòxics i perillosos2

així com de l’existència de grups d’investigació en
matèria mediambiental i, el que potser és més im-
portant, de grups preocupats i amb iniciatives per
explorar en el camp mediambiental.

1. Objectius Generals

Són objectius generals de l’Oficina Verda:
1.1 Ser l’organisme coordinador de les ini-

ciatives i actuacions mediambientals de l’UJI.
1.2 Tenir cura específica de la gestió de re-

sidus tòxics i perillosos.
1.3 Involucrar la comunitat universitària en

un model de gestió mediambiental.

2. Objectius Concrets

Els objectius concrets de l’Oficina Verda són:
2.1 Assessorar
2.1.1 L’Equip de Govern en qüestions que

tinguen relació amb temes mediambientals.
2.1.2 En la compra de materials, contractes

i subministraments diversos consumits a la
Universitat.

2.1.3 En la gestió de residus RTP, RSU i en
tasques de desactivació i inertització o emma-
gatzemament.

2.1.4 En reciclabilitat i minimització.
2.2. Canalitzar

2.2.1 Activitats acadèmiques i de relació ins-
titucional relacionades amb el medi ambient.

2.2.2 Funcions específiques en el medi am-
bient: ecoparc universitari, centres de trans-
ferència de residus.

2.2.3 L’elaboració d’autoenquestes i autoa-
valuacions envers auditories a l’hora d’imple-
mentar un Sistema de Gestió Mediambiental
(SGM) en l’activitat universitària.

2.2.4 Ecoauditories internes, sectorials i externes.
2.2.5 L’activitat solidària de l’alumnat i al-

tres col·lectius universitaris en les activitats de
protecció mediambiental.

2.2.6 L’ o rganització directa d’activitats me-
diambientals específiques: dia de l’arbre, dia del me-
di ambient, visites i excursions científiques a espais
naturals protegits de la Comunitat Valenciana, etc.

2.2.7 Ofertes d’activitats de diferents insti-
tucions regionals o internacionals.

2.2.8 L’activitat de les ONG i grups ecolo-
gistes acreditats dels quals l’Oficina Verda es
constitueix com a seu permanent.

2.2.9 La creació d’un fòrum de discussió
obert a col·lectius de dins i de fora de la
Universitat.

2.3 Promoure
2.3.1 Conferències, taules redones, tertúlies

mediambientals…
2.3.2 Reunions i congressos de caire me-

diambiental.
2.3.3. Cursos i màsters.
2.4 Implantar
2.4.1 Un Sistema de Gestió Mediambiental

(SGM) dins del sistema experimental desen-
volupat per l’Oficina Verda de la UPVper a uni-
versitats, segons el reglament 1836/93 de la Unió
Europea.3
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2. Informe sobre enquesta«Pla de Gestió de RT P a la
Universitat Jaume I», setembre de 1996. Accions de gestió
experimental dels RT P als departaments i laboratoris, oc-
tubre de 1997.

3 Proyecto de desarrollo de una metodología experi-
mental para aplicar la eco-gestión en Universidades Europeas:
Proyecto financiado por la DG-XI de la Comisión Europea,
desde enero 1997, Universitat Politècnica de València.



2.4.2 Col·laborar en la difusió de la implan-
tació de SGM acreditats a l’entorn socioeconò-
mic de la Universitat.

2.4.3 Desenvolupar programes de formació
de l’alumnat de l’UJI en l’àmbit de la gestió me-
diambiental com una part important de la capa-
citació professional.

2.4.4 Programes d’aplicació de tècniques de
minimització, reciclatge, reutilització i, en ge-
neral, tècniques de millora de la qualitat me-
diambiental universitària i industrial

2.4.5 Centres de protecció de l’entorn: eco-
parc, vivers…

3. Terminis

Aquest projecte serà sotmès a una avaluació
de concreció d’objectius als 2 anys d’haver co-
mençat la seua activitat.

En aquest per’ode de temps la gestió de re-
sidus haurà de formar part de l’activitat quoti-
diana de la Universitat com una contractació de
serveis autorregulada pels mateixos departa-
ments generadors de RT P i s’hauran complit les
primeres etapes d’implantació del Sistema de
Gestió Mediambiental.

4. Estructura organitzativa

L’ o rganigrama ha de ser operatiu i partici-
patiu. Es poden plantejar inicialment tres nivells:

4.1 Director/a de l’Oficina Verda
Depèn directament del Vicerectorat de

Cultura i Dinamització Universitària. S’en-
carregarà de dirigir el projecte i aplicar les di-
rectrius establertes pel Comitè.

4.2 Comitè del projecte
Format pel rector, el vicerector de Cultura i

Dinamització Universitària i el director de
l’Oficina Verda. La seua competència és la de

coordinar les accions i establir o ampliar els ob-
jectius.

4.3 Consell Assessor de l’Oficina Verda
Format pel vicerector de Cultura i

Dinamització Universitària, com a president, la
coordinadora del SASC, com a secretària i com
a vocals: 

- El director/a de l’Oficina Verda
- 5 membres del PDI interessats en la pro-

blemàtica mediambiental, designats pel rector a
proposta de l’Equip de Govern.

- 2 representants del PAS proposats per la
Junta de Personal i el Comitè d’Empresa

- 2 representants proposats pel Consell
d’Estudiants.

Les seues competències seran:
- Assessorament i proposta de programes

d’actuació mediambiental.
- Seguiment de la problemàtica de RTP.
- Assessorament per al programa d’adapta-

ció de l’UJI a la normativa de la UE en control
de qualitat mediambiental.

4.4 Grups de treball
- Grup de RTP.
- Grup de formació.
- Grup de seguiment de l’adequació de les

accions i actuacions universitàries amb la polí-
tica mediambiental de la Universitat.

4.5 Recursos
- Contractació de serveis per a la recollida

de RTP.
- Seu de l’Oficina Verda.
- Materials didàctics i publicitaris.
- Web.

ACORD de la sessió núm. 12 de la Junta
de Govern en funcions, de 29 de gener de 1998,
pel qual s’aprova el projecte de Solidaritat i
Cooperació al Desenvolupament de la
Universitat Jaume I i la figura del director del
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projecte.

PROJECTE DE SOLIDARITAT
I COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT

Ser solidari amb els altres és una de les mà-
ximes més valorades avui en dia en el món en
què vivim. Una institució com la Universitat no
pot ignorar la solidaritat i la cooperació tant en
la nostra societat, com amb països en vies de de-
senvolupament (PVD). Els nostres Estatuts, en
el Preàmbul, defineixen la Universitat Jaume I
com a defensora del compromís social, el prin-
cipi de solidaritat, el respecte a la diversitat, la
igualtat d’oportunitats per a persones de dife-
rents sexes, la millora i protecció del medi am-
bient, i el treball per la pau. Per dur a terme
aquest compromís es recull en el programa
d’Iniciativa Democràtica la necessitat de fer pro-
jectes i dur endavant iniciatives que el faciliten.

Creiem que els principis de solidaritat cal
p o t e n c i a r-los en la comunitat universitària en
tres línies ben definides. D’una banda, els uni-
versitaris hem de col·laborar en el benestar de
la societat en l’àmbit local: persones discapaci-
tades, gent gran, gent hospitalitzada, xiquets amb
mares treballadores amb pocs recursos econò-
mics, etc.

Les altres dues línies són més específicament
universitàries. Una segona línia de cooperació
ha de ser la sensibilització de la comunitat uni-
versitària i, a poc a poc, la incorporació en els
c u rr i c u l a dels nostres estudiants de programes
i assignatures que integren els temes de coope-
ració en el perfil professional, el perfil de pro-
fessionals solidaris formats a la Universitat
Jaume I.

Per últim, la tercera línia d’actuació de la
Universitat haurà de ser la de la participació ac-
tiva en la cooperació internacional. Una parti-

cipació pròpia d’una institució universitària en
matèria de formació, educació i cultura dels paï-
sos en vies de desenvolupament. Per la nostra
situació i implicació cultural, sembla escaient
prioritzar els països localitzats a la ribera del
Mediterrani i els d’Amèrica Llatina per a rebre
el nostre ajut, encara que puntualment podrem
fer accions que beneficien altres PVD.

Fins ara, hem estat treballant a petita esca-
la al Racó de la Solidaritat, organitzant cursos
de voluntariat per a la comunitat universitària i
activitats informatives sobre les ONG, accions
que han sigut acollides amb molt d’interès per
tota la comunitat. Però, l’estructura del Racó re-
sulta del tot insuficient per a dur a terme les ac-
tuacions que ens proposem.

El projecte de Solidaritat i Cooperació al
Desenvolupament començarà al mes de gener
de 1998, i tindrà una durada d’un any natural.
Al gener de 1999, el Vicerectorat de Relacions
Internacionals i Cooperació presentarà a l’Equip
de Govern:

- Un programa detallat de les accions i ac-
tivitats que la Universitat pot dur a terme en els
propers anys en l’àmbit de la solidaritat i la co-
operació, amb pressupostos i possibles fons de
finançament.

- Un estudi de les diverses possibilitats
d’estructura organitzativa en el marc de la
Universitat, per a poder dur a terme el pro-
jecte (Patronat, Oficina Tècnica, Fundació,
e t c . ) .

A partir d’aquest moment, creiem que es-
tarem en disposició de prendre una decisió so-
bre quina ha de ser l’estructura que duga a ter-
me les accions solidàries que aquesta
universitat desitja.

La direcció d’aquest projecte la durà enda-
vant Raquel Agost, com a directora del Projecte,
i tindrà el suport del Consell de Solidaritat i
Cooperació Internacional.

ACORD de la sessió núm. 12 de la Junta
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de Govern en funcions, de 29 de gener de 1998,
pel qual s’aprova el projecte d’Aprofundiment
en l’Aplicació de Noves Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació de la
Universitat Jaume I, i la figura del director del
projecte.

PROJECTE D’APROFUNDIMENT EN 
L’APLICACIÓ DE NOVES 
TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I DE LACOMUNICACIÓ

INTRODUCCIÓ

La implantació de les denominades Te c-
nologies de la Informació i les Comunicacions
(TIC) és un procés en curs a les universitats de
tot el món. En alguns llocs, el procés està no-
tablement avançat i aqueixes tecnologies cons-
titueixen un dels pilars principals del funcio-
nament de la universitat i del compliment de les
seues funcions. En altres casos, el canvi es tro-
ba, per diferents raons, en diferents graus de re-
alització. El fet que resulta ja evident, és que es
tracta d’un fenomen totalment generalitzat que
en un futur immediat donarà lloc a un escenari
acadèmic mundial qualitativament i quantitati-
vament diferent al tradicional.

Ara per ara, encara que sens dubte hi ha ra-
ons sobreres de fet per a pensar que les TIC con-
tenen el potencial de millorar enormement la
docència, la investigació i la gestió università-
ria, la qüestió és més prompte si les universi-
tats espanyoles se sumaran o no a aquestes no-
ves formes de funcionament, que ja es troben
en plena explotació i en imparable progressió a
gran part del món. És important assenyalar que
sent l’activitat acadèmica intr’nsecament una
activitat de caràcter profundament universal,
una hipotètica pèrdua del tren de les noves tec-
nologies implicaria no sols la renúncia als po-
tencials beneficis d’aquestes (eficàcia, econo-

mia, ecologia, qualitat de vida, qualitat del pro-
ducte docent i investigador, etc.), sinó també
una progressiva marginació respecte del món
a c a d è m i c .

Un desequilibri en matèria de noves tecno-
logies entre universitats, ja siguen les públiques
davant les privades, de les d’unes zones ge-
ogràfiques davant d’altres, etc., o també entre
les universitats i altres tipus d’entitats dedica-
des a la producció i transmissió de coneixement,
portaria desigualtats profundes entre professors
i investigadors, però especialment entre l’estu-
diantat. I no sols pel que fa a la possibilitat de
rebre una formació més o menys completa i efi-
caç, sinó també respecte al fet que la familiari-
tat amb les TIC és actualment un important va-
lor afegit al mercat del treball. Així, per exemple,
si aquest desequilibri es produ•ra respecte a uni-
versitats d’altres països, la conseqüència a curt
termini seria que els titulats en universitats es-
panyoles es veurien en pitjors condicions per a
trobar treball que els procedents d’universitats
europees, moltes de les quals presten avui una
gran atenció a la formació del seu estudiantat en
l’ús i aprofitament de les TIC.

Així doncs, resumint, les universitats es-
panyoles es troben en la necessitat de realitzar
un esforç per a l’adopció i implantació de les no-
ves tecnologies. Les raons per les quals aquest
esforç és necessari són diverses i en destacarí-
em les següents, entre altres:

1. Mantenir la possibilitat de cooperació
acadèmica i administrativa amb la resta de les
universitats del món desenvolupat.

2. Mantenir la competitivitat de la investi-
gació i la docència de les universitats espanyo-
les.

3. Mantenir la competitivitat de l’estudian-
tat de les universitats espanyoles davant el mer-
cat de treball, tant en l’àmbit nacional com eu-
ropeu i mundial.

4. Garantir la igualtat d’oportunitats de tots
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els estudiants universitaris espanyols quant a la
formació en l’ús de les TIC.

5. Millorar el funcionament de les diverses
vessants de l’activitat universitària (investiga-
ció, docència, gestió, etc.).

6. Millorar la difusió de la informació pú-
blica de les universitats espanyoles i especial-
ment de la seua producció i oferta.

7. Aprofitar el potencial de les TIC a l’e-
fecte de la integració acadèmica d’estudian-
tat, professorat i treballadors amb discapaci-
t a t s .

1. OBJECTIUS GENERALS

a) Seguint les recomanacions de la CRUE,
es tracta de realitzar un gran esforç per tal d’im-
plantar les TIC en tots els àmbits bàsics: docèn-
cia, investigació, gestió acadèmica, administra-
tiva i comunicació.

b) La capacitat d’adaptació a les NTIC és ja
un senyal distintiu dins la nostra imatge corpo-
rativa i ens obliga a aprofundir-la i desenvolu-
par-la:

- Augmentant la incorporació de les TIC al
treball quotidià del PDI i a les relacions amb
l’estudiantat.

- Aprofundint en la familiarització de l’es-
tudiantat amb les TIC i normalitzant la seua uti-
lització en la gestió de les tasques acadèmiques
ordinàries.

- Optimitzant la utilització per l’estudian-
tat de l’àmplia gamma de serveis que l’UJI els
oferta i que són un factor de qualitat afegida
en la vida docent i investigadora università-
ria (Servei d’Estudiants, Centre de Do-
cumentació, SIAE, Orientació A c a d è m i c a ,
Servei d’Esports, Estades en pràctiques,
Comunicació i Publicacions, Servei d’Infor-
màtica, etc.).
1.1 Docència i Investigació

1.1.1Docència
- Fomentar la formació del PDI en la utilit -

zació de les NTIC i facilitar els recursos per por-
tar-les endavant.

- Impulsar les NTIC aplicades a la docència
i portar un projecte pilot per impulsar noves me-
todologies de l’educació.

- Fomentar les NTIC per a la utilització de
la INTRANET: distribució de la informació, pre-
guntes i respostes, tutories personalitzades, grups
de treball i participació interfacultativa.

1.1.2 Investigació:
- Millorar les possibilitats de què disposa en

l’actualitat el personal investigador d’accedir
des del seu lloc de treball habitual i des del pro-
pi domicili als recursos basats en TIC.

- Facilitar al personal investigador la for-
mació i la informació sobre aquests recursos, de-
senvolupar una metodologia senzilla i eficient
que faça més fàcil la formació permanent del
personal investigador.

- Simplificar l’obtenció de suport tècnic per
part dels docents i/o investigadors que facen ser-
vir les TIC.

- Facilitar el treball dels equips investigadors
en incorporar noves formes de reunió no pre-
sencials, tant al si de l’UJI com amb membres
o equips d’altres universitats.

1.2 Gestió acadèmica, administrativa i de per-
sonal:

- Millorar la substitució dels suports tradi-
cionals (paper, correu, etc.) en la comunicació
interna i externa per les NTIC.

- Possibilitar la sol·licitud i comanda d’infor-
mació, de documents i certificacions, fins i tot
d’aquells que contenen informació sensible, de
forma no presencial mitjançant les TIC (impre-
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sos, certificacions acadèmiques, matrícula, etc.).
- Afavorir les reunions no presencials del

PAS intra i interuniversitària.
- Avançar cap a l’autogestió administrati-

va, és a dir, la realització íntegra de determinats
tràmits administratius per part dels mateixos
usuaris, garantint la confidencialitat de la infor-
mació enregistrada en els nostres suports in-
formàtics.

1.3 Comunicació

- L’UJI ha estat pionera en la utilització del
WEB (SIC) com l’eina fonamental per a la co-
municació institucional interna i externa, en-
globant el Servei d’Informàtica i el de
Comunicació, diferenciant la informació insti-
tucional de la de la resta de l’UJI que es trans-
met pel WEB i bastint-nos d’una normativa re-
guladora de l’ús de la xarxa i del funcionament
dels servidors WEB de l’UJI.

- La capacitat informativa del SIC, tanma-
teix, està arribant al seu sostre amb els recur-
sos i procediments actuals. Si la gestió admi-
nistrativa de l’UJI es realitza mitjançant
sistemes ofimàtics integrats, el SIC pot do-
nar un important salt qualitatiu i evitar la du-
plicació de la informació en desenvolupar
aquelles aplicacions informàtiques que per-
meten compartir la informació, ja existent, ge-
nerada quotidianament pels serveis, centres i
departaments de l’UJI.

- S’han de desenvolupar, però, i implemen-
tar noves TIC dins l’actual model de comuni-
cació interna de l’UJI que optimitzen l’explota-
ció de les possibilitats de la xarxa informàtica
(vídeo sobre comanda, videoconferències, ví-
d e o -w a l l, etc.) i dels recursos humans de què
disposem.

- S’ha de millorar notablement el SIC per tal
que complisca la seua missió de ser el principal

canal de comunicació de l’UJI, tot incrementant
el nombre de serveis de valor afegit de què es
disposa (revista de premsa, arxiu de tota classe
d’impresos, gestions administratives mitjançant
el SIC, espais de debat en les News, etc.).

- Aquestes millores i una adient presen-
tació a la comunitat universitària la conver-
tirà en el canal quotidià de comunicació que
ha de ser.

2. ESTRUCTURAORGANITZATIVA

L’èxit en l’aplicació i el rendiment d’una tec-
nologia resideix, en bona mesura, en l’organit-
zació productiva amb què es dote i, sobretot, en
la capacitat d’aquesta organització de guanyar
l’adhesió dels diversos sectors de la comunitat
que l’ha d’utilitzar.

Aquest projecte es dirigirà des d’un Comitè
del Projecte constituït pel rector, el vicerector
de Coordinació, Comunicació i Política
Lingüística, el vicerector d’Investigació i
Planificació i el director del Projecte.

Sota la direcció del director es constituirà
el Grup Base encarregat de dur endavant les
accions concretes i definides en cadascun dels
tres àmbits anteriorment esmentats. Seguint
amb els criteris mantinguts fins ara, aquest grup
ha d’integrar el Servei d’Informàtica i el de
Comunicació, i aquells membres que puguen
aportar iniciatives adreçades a la innovació en
les T I C.

En la mesura que es concrete el projecte,
l’Equip Base podrà fragmentar-lo en altres pro-
jectes concrets a l’entorn dels quals es consti-
tuiran comissions de treball. La Comissió
Editorial del SIC serà una d’aquestes comissions
i es farà càrrec de les importants transformacions
que necessita aquest canal preferent de comu-
nicació.
3. RECURSOS NECESSARIS
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Desenvolupar aquests objectius implica:
Realitzar treballs orientats a la creació de

nous productes docents basats en les NTIC en
un laboratori dotat dels recursos materials i hu-
mans necessaris.

Fonamentar en tecnologia digital les feines
de muntatge i edició videogràfica. Dotant dels
recursos materials i de la formació del perso-
nal que actualment es dedica a aquestes tasques
(productes per a les televisions, incloses les lo-
c a l s ) .

Dotar del material i dels recursos humans ne-
cessaris per a la realització de v’deo-conferències
i altres formes de distribució del material, utilit-
zació de la xarxa amb protocols m u l t i c a s t: vídeo
sobre demanda, T V interna, vídeo-w a l l, etc.

Dotar del material i (eventualment) dels re-
cursos humans necessaris per a la realització d’a-
nimacions en 3D.

L’extensió de la comunicació electrònica a
tota la comunitat universitària requereix seguir
ampliant el parc d’ordinadors de la universitat
en aules informàtiques i despatxos (i actualit-
zant-lo). Però açò no es por fer d’una forma li-

mitada; en qualsevol cas, cal estendre aquestes
possibilitats a la connexió dels habitatges parti-
culars de tots els membres de la comunitat uni-
versitària (si més no). Aquesta possibilitat s’ha
d’obtenir d’una forma gratuïta (connexió PPP).

4. TERMINIS

El desenvolupament d’aquest projecte, és a
d i r, la seua definició, l’obtenció del finançament
necessari i l’execució dels plans, no ha d’exce-
dir els vint-i-quatre mesos.

5. FINANÇAMENT

Els fons necessaris per fer front a les despe-
ses derivades d’aquest projecte es proveiran de-
rivant recursos dels fons europeus actualment
en vigor i amb finançament propi. La col·labo-
ració amb empreses externes, a les quals es pot
implicar en el projecte, és fonamental per tal de
complementar el finançament.
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