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ACTA DE LA MESA NEGOCIADORA DE LA UNIVERSITAT JAUME I 
 
Acta número: 8/2016 
Data: 12 de desembre 2016 
Lloc: Sala de Juntes de l’edifici del Rectorat 
Horari: de les 12:10 h a les 13:10 h 
 
Assistents: 
Representants de l’administració de la Universitat 
Miguel Ángel Moliner Tena, president 
Francisco López Benet 
Juan Pablo Aibar Ausina 
Andrés Marzal Varó 
Joaquim Beltrán Arandes 
Pilar Ezpeleta Piorno 
M. Victoria Camarero Suárez 
 
 
Representació de la part social 
Concepción Pinar Ferrer (UGT) 
Pablo Rodriguez Cervantes (UGT) 
Francisco Javier Garcia Belmonte (CCOO) 
Trinidad Conde Castellano (CCOO) 
Estíbaliz Gómez Pitarch (CSI-F) 
Sergio Barrachina Mir (CSI-F) 
José Iglesias Ortega (STEPV-Iv) 
 
Assessors i assessores de la part social 
Mª Jesús Tirado Roldan (UGT) 
Ignacio Aymerich Ojea (CSI-F) 
 
Secretari 
Vicente M. Sales Pascual 
 
Excusen l’absència 
Jesús Lancis Saez, delega el seu vot en Francisco López Benet. 
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Ordre del dia 
 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. 
 
2.- Anàlisi, discussió i informe  del Pla d'Ordenació del PAS. 
 
3.- Anàlisi, discussió i informe del Calendari laboral del PAS 2017. 

4.- Anàlisi, discussió i informe dels barems específics de departaments per a les 
convocatòries de Professor Contractat Doctor amb caràcter interí. 

5.- Anàlisi, discussió i informe de la convocatòria de places de Professorat 
Contractat doctor amb caràcter interí i de la corresponent modificació de la RLT 
del PDI. 

6.- Torn obert de paraules. 

 
 

Desenvolupament de l’ordre del dia 
 

 
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 
 
El president pregunta els assistents si volen fer algunes al·legacions a la proposta d’acta 
de la sessió número 7 de 2016 de la Mesa Negociadora, la qual es va remetre junt amb la 
convocatòria.  
Manifesten que no. 
A continuació el president manifesta que s’aprova per assentiment. 
 
2.- Anàlisi, discussió i informe  del Pla d'Ordenació del PAS. 
 
El President de la Mesa, presenta la proposta. És un tema que es ve treballant des de fa 
uns mesos, on s'ha parlat amb moltes persones i on s'ha possibilitat, per primera vegada, 
que els afectats puguen fer al·legacions. Manifesta que el que se proposa ara en una 
primera fase, es un canvi organitzatiu, que afecta a les següents àrees: 
 
- Creació d'una Oficina d'Informació i Registre (Infocampus). 
- Creació d'una Oficina de Projectes Europeus i Internacionals dintre de la OCIT. 
- Reestructuració del Gabinet de Rectorat. 
- Potenciació de l'Assessoria Jurídica. 
- Creació d'una Oficina d'Estudis. 
- Creació de la Unitat de Gestió 12. 
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La representació de CSI-F, manifesta que no sap si son places noves o reubicació. Sobre 
la OPEI manifesta que es molt important aconseguir projectes, però molts investigadors 
amb els que he consultat, manifesten que de vegades i actualment l’OCIT es més un 
obstacle que una ventaja. Hi ha que facilitar que es resolguen els problemes, hi ha que 
controlar la qualitat del servei, hi ha que fixar indicadors. No te que significar un 
increment de la burocràcia. 
 
El President de la Mesa, manifesta que, no son places noves, es una reestructuració. 
Moltes Universitats espanyoles han creat una oficina similar. L’idea es recolzar al 
professorat. La OCIT, actualment s’ha proposat com a objectiu incrementar la taxa d'èxit 
de projectes europeus. La burocràcia no la generem nosaltres, ens ve de fora. 
 
La representació d’UGT, manifesta que, quan es modifiquen les places i es posen requisits 
com ara l’anglès, han de tindre una millora econòmica. 
 
El President de la Mesa, manifesta que estem d’acord amb la millora i es un tema pendent 
i on caldria identificar totes les places de plantilla que haurien de tindre el requisit 
d'anglès. 
 
Vist que no hi ha més intervencions, el president sotmet a votació la proposta i s’obté el 
següent resultat: 
A favor: 8 representants de l’administració de l’UJI, 7 presents més el vot delegat. Més 2 
de la representació d’UGT, més 2 de la representació de CSI-F, en total 12 vots. 
En contra: 2 vots de la representació de l’STEPV-Iv. 
Abstencions: 2 vots de la representació de CCOO. 
S’informa favorablement la proposta per majoria. 
 
3.- Anàlisi, discussió i informe del Calendari laboral del PAS 2017. 
 
El gerent presenta la proposta i proposa afegir que no es prestarà servei el dissabte següent 
al divendres d’obertura del curs, en lloc de la data que posa en la proposta. 
 
Se proposa que els dies particulars i excepcionalment els dies de vacances pendents de 
2016, puguen gaudir-se fins el 31 de gener de 2017 i els dies per recuperació d’hores fins 
el dia 31 de març de 2017. En 2017, les vacances hi haurà que gaudir-les dins de l’any 
natural. 
 
La representació de l’STEPV-Iv, proposa que el document de Calendari laboral 2017, se 
separe en dos, per un costat sols el que es calendari laboral i per l’altre, la resta. Proposa 
que se vote. La representació de CCOO, manifesta que no pot votar-se, perquè no estava 
en l’ordre del dia, que en la pròxima Mesa, que s’incloga en l’ordre del dia aquest punt i 
que allí es vote. Per assentiment així s’acorda. 
 
El President manifesta si hi ha alguna oposició al calendari laboral 2017. Manifesten que 
no. S’informa favorablement la proposta de calendari laboral 2017. 
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4.- Anàlisi, discussió i informe dels barems específics de departaments per a les 
convocatòries de Professor Contractat Doctor amb caràcter interí. 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la proposta de barems dels 
departaments d’Enginyeria dels Sistemes Industrial i Disseny i de Ciències de la 
Comunicació. No hi ha cap intervenció per part de la representació sindical.  

El President de la Mesa, manifesta que s’informa favorablement per assentiment la 
proposta presentada. 

5.- Anàlisi, discussió i informe de la convocatòria de places de Professorat 
Contractat doctor amb caràcter interí i de la corresponent modificació de la RLT 
del PDI. 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la proposta, que inclou una 
plaça a l’àrea d’Expressió Gràfica Arquitectònica i un altra a l’àrea de Periodisme. 
Aquesta convocatòria suposa la corresponen modificació de la RLT. El vicerector 
informa que s’aprofita per a incloure en la RLT la creació d’una plaça de professorat 
contractat doctor corresponent a una professora col·laboradora que ha estat acreditada a 
contractada doctor.   

El President de la Mesa, pregunta als assistents si volen fer alguna intervenció. Contesten 
que no. 

El President de la Mesa, manifesta que s’informa favorablement per assentiment la 
proposta presentada. 

6.- Torn obert de paraules. 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa de l’aprovació d’una esmena 
a la Llei d’acompanyament dels pressuposts de la Generalitat sobre el reconeixement de 
sexennis al professorat contractat doctor i professorat col·laborador i de quinquennis al 
professorat contractat doctor, professorat col·laborador i professorat ajudant doctor. Així 
mateix, la esmena inclou el reconeixement de l’acreditació a CU del professorat TU a 
efectes de retribució addicional lligada a la promoció acadèmica. L’esmena en la seua 
disposició final indica que el pagament d’aquests conceptes s’implantarà en totes les 
universitats de manera homogènia i durant un període de tres anys.  

La representació de CSI-F, pregunta sobre quin percentatge es cobrarà de la carrera 
professional del PAS durant 2017. 

El gerent manifesta que d’entrada totes les Universitats Valencianes, aplicarem el mateix 
percentatge, encara no sabem quin serà. Estem pendents d’una reunió amb la Conselleria 
totes les Universitats. El que està clar es que qui marque el mínim obligarà a totes les 
Universitats, pensem que pot estar entre un 10 i un 30%. 
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Sense haver-hi més temes per a tractar, es tanca la sessió. 
 
 
El secretari, 
 

Vistiplau, 
El president, 

 


