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ACTA DE LA MESA NEGOCIADORA DE LA UNIVERSITAT JAUME I 
 
Acta número: 1/2017 
Data: 23 de gener 2017 
Lloc: Sala de Juntes de l’edifici del Rectorat 
Horari: de les 12:10 h a les 13:00 h 
 
Assistents: 
Representants de l’administració de la Universitat 
Miguel Ángel Moliner Tena, president 
Francisco López Benet 
Juan Pablo Aibar Ausina 
Jesús Lancis Saez 
Andrés Marzal Varó 
Pilar Ezpeleta Piorno 
M. Victoria Camarero Suárez 
Joaquim Beltrán Arandes 
 
 
Representació de la part social 
Concepción Pinar Ferrer (UGT) 
Pablo Rodriguez Cervantes (UGT) 
Josep Manuel Quixal San-Abdón (CCOO) 
Trinidad Conde Castellano (CCOO) 
Estíbaliz Gómez Pitarch (CSI-F) 
Sergio Barrachina Mir (CSI-F) 
Francisco Lopez Segarra (STEPV-Iv) 
 
Assessors i assessores de la part social 
Fernando Vicente Pachés (UGT) 
Mª Jesús Tirado Roldan (UGT) 
Vicente Pinto Tena (CCOO) 
Salvador Torró Cueco (CSI-F) 
 
Secretari 
Vicente M. Sales Pascual 
 
Excusen l’absència 
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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  sobre la proposta de Calendari Acadèmic curs 
2017/18 i Documentació per a l'organització del curs 2017/18. 
 
3.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de Oferta Pública d'Ocupació de 
PDI per a l'any 2017. 
 
4.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de Modificació de la normativa del 
Programa de Semestres Sabàtics del PDI de l'UJI. 
 
5.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de modificació de la Normativa de 
barems de mèrits per als concursos de PAS. 
 
6.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de Oferta Pública d'Ocupació de 
PAS per als any 2016-2017. 
 
7.- Anàlisi discussió i informe, de les “Línies bàsiques per a l’elaboració d’una 
proposta per al segon Programa de Millora de la Productivitat dels Serveis en la 
Universitat Jaume I. (2005/2008, prorrogat durant 2017) 
 
8.- Anàlisi discussió i informe, sobre les modificacions introduïdes per les lleis 13 i 
14/2016 de la Generalitat sobre modificacions retributives per al PDI i PAS. 
 
9.- 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 1 de 2017 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  sobre la proposta de Calendari Acadèmic curs 
2017/18 i Documentació per a l'organització del curs 2017/18. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la proposta de calendari 
acadèmic per al curs 2017/18, assenyalant que no és tracta d’un calendari laboral, sinó 
que recull les activitats docents al llarg del curs. També presenta el Document per a 
l’Organització del Curs 2017/18, ressaltant les modificacions que s’han introduït desprès 
de les aportacions que es van realitzar en la reunió prèvia de la mesa tècnica de PDI. 
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El President obre un torn d’intervencions. Cap intervenció. 

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

 
3.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de Oferta Pública d'Ocupació de 
PDI per a l'any 2017. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la proposta, que es realitza 
en base a una taxa de reposició del 100% que estableix la llei de Pressuposts de la 
Generalitat Valenciana, encara que no s’han aprovat els pressuposts de l’estat. El 
vicerector comenta que si haguera una taxa de reposició major s’ampliaria l’oferta 
posteriorment. La proposta que es presenta es basa en els criteris de priorització establerts 
a l’UJI i una vegada aprovada en Consell de Governs es traslladarà a la Conselleria per a 
la seua autorització. La proposta inclou les següents places de torn lliure: 6 places de 
professorat titular d’universitat i 2 places de professorat contractat doctor, una de les quals 
per estabilització d’investigadors Ramon i Cajal. Pel que fa a promoció interna a 
professorat catedràtic d’universitat, s’inclouen 6 places. 
 
El President obre un torn d’intervencions. Cap intervenció. 

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

 
4.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de Modificació de la normativa del 
Programa de Semestres Sabàtics del PDI de l'UJI. 
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la proposta. 
 
En aquest programa es recupera les substitucions de la docència del professorat que 
gaudeix del programa, per la qual cosa s’han destinat 50.000€ al pressupost de l’any 2017. 
El número de semestres sabàtics vindrà limitat per aquest pressupost. El programa 
apareixerà en la pàgina web de l’UJI. En la modificació del programa s’ha considerat 
també la eliminació dels semestres sabàtics dirigits al professorat titular d’escola 
universitària per a la realització de la tesi doctoral. 
 
El President obre un torn d’intervencions. Cap intervenció. 

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

 
5.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de modificació de la Normativa de 
barems de mèrits per als concursos de PAS. 
 
El President de la Mesa, presenta la proposta. 
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La representació d’UGT, manifesta que Grau no es el mateix que una Diplomatura. En 
l’UJI, hi ha cursos d’adaptació de Diplomatura a Grau. Si fora el mateix, els cursos no es 
farien. 
 
La representació de CCOO, manifesta que la seua postura coincideix prou amb la d’UGT. 
El representant de CCOO pregunta per la posició de la institució. 
 
El President de la Mesa pregunta a la resta de sindicats que no s’han manifestat quina és 
la seua posició. Com que des del CSI-F i STEPV no hi ha resposta, manifesta que si hi ha 
acord sindical la institució es sumarà. En qualsevol cas, manifesta que una cosa són les 
classificacions MECES i l’altra el valor en els concursos. L’UJI ha ofertat cursos 
d’adaptació de diplomatures a graus (per exemple en Arquitectura Tècnica o en GAP), 
per tant no seria congruent que ara valorarem igual a un diplomatura que a un Grau. El 
nostre parer és que un Grau hauria de tindre una valoració superior a una Diplomatura. 
 
Ximo Beltran, manifesta que al Grau hi han més continguts, i que al convocar cursos 
d’adaptació, estem reconeixent que hi ha una distinció. Es un escaló distint i superior. 
 
La representació de CSI-F, manifesta que son coses distintes, hi ha graus de 5 anys com 
Farmacia i Arquitectura i Graus de sis, com Medicina. 
 
La representació de CCOO, manifesta que l’UJI, tindria que comprometre’s a facilitar 
l’assistència als cursos d’adaptació al PAS. 
 
El President de la Mesa, manifesta que sempre estem per buscar solucions. 
 
La proposta que es presenta a votació es: 
Màster, Llicenciatura o equivalent: 3 punts. 
Grau: 2 punts. 
Diplomatura, Enginyeria Tècnica, Arquitectura Tècnica o equivalent: 1,5 punts. 
 
A continuació el President de la Mesa, sotmet a votació la proposta i s’obté el següent 
resultat: 
 
A favor de la proposta: 8 vots, en representació de l’administració de la UJI. 2 vots per la 
representació d’UGT . 2 vots per la representació de CCOO. Total 12 vots. 
En contra: cap vot. 
Abstencions: 2 vots per la representació de CSI-F. 2 vots per la representació de l’STEPV- 
IV. Total 4 vots. 
 
El President de la Mesa, manifesta que s’informa favorablement per majoria. 
 
 
6.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de Oferta Pública d'Ocupació de 
PAS per als any 2016-2017. 
 
El President de la Mesa, manifesta que l’OPO de 2017, correspon a 5 places de 2015 i 3 
de 2016. Les de 2015, corresponen a 1 per mort, 2 per Incapacitat absoluta i 2 per 
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excedències. Les de 2016, corresponen 2 per jubilació i 1 per Incapacitat permanent 
absoluta. Al establir la Llei de pressuposts de la Generalitat que la tassa de reposició en 
el PAS de les Universitats correspondrà al 100%, seran 8 les places que es proposa que 
continga l’OPO. Proposem que corresponga a 7 places de l’escala administrativa i 1 a 
l’escla de tècnic superior d’administració general. 
 
El President, obre un torn d’intervencions. Cap intervenció. 

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

 
7.- Anàlisi discussió i informe, de les “Línies bàsiques per a l’elaboració d’una 
proposta per al segon Programa de Millora de la Productivitat dels Serveis en la 
Universitat Jaume I. (2005/2008, prorrogat durant 2017). 
 
El President de la Mesa, presenta la proposta. Manifesta que l’únic que s’ha fet en relació 
al programa de l’any passat, ha segut canviar la data, on posava 2016, s’ha posat 2017. 
La resta del document es idèntic. 
 
La representació d’UGT, pregunta al President de la Mesa, si aquest programa i la carrera 
professional del PAS, son compatibles i es cobraran els dos. 
 
El President de la Mesa, manifesta que son compatibles els dos programes. La llei 
10/2010, estableix per un costat el complement de productivitat (activitat professional) i 
per altre la carrera professional. 
 
El President, obre un torn d’intervencions. Cap intervenció. 

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

8.- Anàlisi discussió i informe, sobre les modificacions introduïdes per les lleis 13 i 
14/2016 de la Generalitat sobre modificacions retributives per al PDI i PAS. 
 
El President de la Mesa manifesta que en les dues Meses Tècniques, tant la del PAS com 
en la del PDI, s’han estudiat els canvis legislatius. Aquest és un assumpte que s’ha 
demanat reiteradament per part dels rectors i dels sindicats, i que va ser finalment anunciat 
pel President de la Generalitat Valenciana a l’acte d’inauguració de curs de les 
universitats públiques valencianes.  
 
Pel que fa al PDI, en aquests moments, l’UJI està pagant sexennis al professorat contractat 
doctor i Col·laborador, però sense suport jurídic. A partir d’ara es podrà pagar també 
quinquennis a aquest professorat, més als contractats doctors interins i al professorat 
ajudant doctor. 
 
En el tràmit parlamentari, es va afegir el tema del professorat acreditat a Catedràtic 
d’Universitat que ara s’equiparen als habilitats en els incentius autonòmics. 
Als pressupostos 2017 de la Generalitat Valenciana es consignen 8 milions d’euros per 
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aquests canvis tant del PAS com del PDI. En una reunió mantinguda amb la Secretaria 
Autonòmica d’Hisenda i el Secretari Autonòmic d’Educació, la Generalitat Valenciana 
va anunciar que finançaria homogèniament el 28,65% del cost de cada col·lectiu, i que 
deixava a la disponibilitat pressupostària de cada universitat el finançar un percentatge 
més alt. 
 
En una reunió posterior de les universitats públiques valencianes es va veure que cada 
universitat parteix de situacions diverses. Al remat es va arribar a l’acord que el PDI 
inclòs en el canvi legislatiu cobre aquest primer any el 100% i que el PAS com a mínim 
el 30% de la carrera professional. 
 
En l’UJI, en la Mesa Tècnica del PAS, es va portar la proposta d’abonar el 41,26% de la 
carrera professional, percentatge que implica dedicar el mateix esforç econòmic 
percentual sobre la massa salarial de cada col·lectiu. En eixa mateixa Mesa Tècnica es va 
augmentar el percentatge fins al 43%, que coincideix amb el percentatge que la 
Generalitat havia abonat al seu personal el segon any de vigència de la carrera 
professional. També es proposa que la productivitat del PAS es continuaria percebent. 
Des d’UGT es va demanar un esforç de l’UJI per arribar almenys al 50%. El President de 
la Mesa va dir que ho estudiaria i a la Mesa Negociadora donaria una resposta. 
 
En la Mesa d’avui, l’UJI proposa, en 2017, abonar el 50% de la carrera professional del 
PAS i el 100% per al PDI laboral inclòs en la modificació normativa, però condicionat a 
que hi haja unanimitat entre les forces sindicals. 
 
La representació d’UGT manifesta que la proposta es una sorpresa i que està molt 
contenta del resultat de la negociació. 
 
La representació de CSI-F manifesta que la carrera professional es per tot el PAS, mentre 
que la modificació normativa del PDI sols afecta al laborals ( Contractats doctors, 
col·laboradors i ajudants doctors) i als funcionaris acreditats a catedràtics d’Universitat. 
 
La representació d’UGT, manifesta que els preocupa el tema del personal eventual i s’ha 
de buscar una fórmula per integrar-los en la carrera.  
 
El President, obre un torn d’intervencions. Cap intervenció. 

El President de la Mesa pregunta si s’aprova per assentiment i tots els presents contesten 
que si, per la qual cosa la Mesa Negociadora informa favorablement per assentiment la 
proposta presentada. 

9.- Torn obert de paraules. 
 
Cap intervenció. 
 
Sense haver-hi més temes per a tractar, es tanca la sessió. 
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El secretari, 
 

Vistiplau, 
El president 

 


