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ACTA DE LA MESA NEGOCIADORA DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

 

Acta número: 3/2017 

Data: 11 de maig 2017 

Lloc: Sala de reunions del gabinet del Rectorat 

Horari: de les 13:10 h a les 14:40 h 

 

Assistents: 

Representants de l’administració de la Universitat 
Miguel Ángel Moliner Tena, president 

Francisco López Benet 

Juan Pablo Aibar Ausina 

Andres Marzal Varó 

Joaquim Beltrán Arandes 

M. Victoria Camarero Suárez 

 

 

Representació de la part social 

Concepción Pinar Ferrer (UGT) 

José Luis Gordo García-Madrid (UGT) 

Manuel Quixal San-Abdón (CCOO) 

Trinidad Conde Castellano (CCOO) 

Estíbaliz Gómez Pitarch (CSI-F) 

Sergio Barrachina Mir (CSI-F) 

José Iglesias Ortega (STEPV-Iv) 

Francisco Lopez Segarra (STEPV-Iv) 

 

Assessors i assessores de la part social 

Pablo Rodriguez Cervantes (UGT) 

Mª Jesus Tirado Roldan (UGT) 

Cristina Chiralt Monleon (UGT) 

Ignacio Aymerich Ojea (CSI-F) 

Vicente Esteve Cano (CSI-F) 

Oscar Coltell Simón (CSI-F) 

Vicente Aparici Peñarroja (CSI-F) 

Alfonso Barrós Loscertales (CSI-F) 

Salvador Torró Cueco (CSI-F) 

 

Secretari 
Vicente M. Sales Pascual. 
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Excusen l’absència 

Jesús Lancis Saez, delega el seu vot en Miguel Angel Moliner. 

Pilar Ezpeleta Piorno, delega el seu vot en Francisco López Benet 

 

 

 

Ordre del dia 

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior. 

2.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta del Pla d'Ordenació del PAS. 

3.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de modificació del calendari 

laboral, permís de paternitat. 

4.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de barems específics per a 

concursos de professorat contractat doctor amb caràcter interí, ajudant doctor i 

associat. 

5.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de convocatòria de places de 

professorat contractat doctor amb caràcter interí. 

6.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de permuta de professorat 

pertanyent als cossos docents universitaris. 

7.-  Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de comissions de serveis de 

professorat pertanyent als cossos docents universitaris per al curs 2017/2018. 

8.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de nomenament de professorat 

emèrit. 

9.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de concessió de semestres sabàtics 

per al curs 2017/2018. 

10.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de concessió de Venia docendi per 

al curs 2017/2018. 

11.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de canvi d'adscripció d'àrea de 

coneixement a la Unitat Predepartamental de Medicina. 

12.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de sol·licituds de transformacions 

i promocions de places de professorat, d’acord amb els criteris del DCDI, 

corresponent a la primera convocatòria ordinària de l’any 2017.  

13.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de canvis de dedicació docent de 

professorat ajudant doctor. 

14.- Anàlisi, discussió i informe sobre places de professorat associat assistencial de 

Ciències de la Salut, per al curs 2017/18. 

15.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de contractacions i/o 

transformacions de PDI ordinàries per atendre les necessitats docents del curs 

2017/18. 

16.-  Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de modificació de la RLT de PDI. 

17.- Torn obert de paraules. 
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Desenvolupament de l’ordre del dia 

 

Abans d’iniciar l’estudi dels punts de l’ordre del dia, el President informa, sobre la 

resposta de la Conselleria a l’autorització que s’havia demanat, sobre els percentatges a 

rebre sobre els complements del PDI laboral, mèrits docents i de productivitat 

investigadora i per al PDI dels cossos docents universitaris, TU i CEU, acreditats a CU y 

sobre la carrera professional del PAS, que com recordareu en l’UJI s’havia aprovat en 

Consell de Govern que fora el 50% en el cas de la carrera professional del PAS i del 100% 

en el cas de les retribucions del PDI. La resposta de la Conselleria ha segut, que en el cas 

de la carrera professional del PAS, el percentatge a rebre siga del 30% i en el cas dels del 

PDI, no estableix cap percentatge, per la qual cosa s’ha sol.licitat a la Conselleria un 

aclariment sobre quin considera el percentatge a aplicar a totes les retribucions del PDI i 

en el cas del PAS, el percentatge del 20% no autoritzat i si aprovat en Consell de Govern, 

que se destine a incrementar la quantia prevista per retribuir el Complement de 

productivitat. 

 

A la vista de la contestació de la Conselleria, la UPV, ha portat al seu Consell de Govern, 

una interpretació de la resposta de la Conselleria. Si no obtenim resposta de la Conselleria 

al nostre escrit, farem el mateix. La idea que es va manifestar en una reunió celebrada en 

València aquesta setmana entre representants de les cinc Universitats públiques 

valencianes, es que aquestes retribucions s’incloguen en la nòmina de juliol, amb efectes 

del mes de gener 2017. 

 

Tenim previst, realitzar un acte amb els sindicats signants de l’acord amb l’UJI, per 

recolzar la proposta proposada i aprovada. 

 

La representació d’UGT, mostra la seua conformitat al manifesta pel President. Quanta 

més pressió es puga fer a la Conselleria millor. 

 

La representació de l’STEPV-Iv, manifesta que no van signar l’acord, perquè partíem 

d’una postura anterior. Amb posterioritat ha hagut una sentència del TS, que reconeix als 

interins cobrar la carrera professional. 

 

El gerent, manifesta que recolzem que els interins puguen cobrar la carrera professional, 

però avui la legislació que està en vigor es el D 186/2014 i no reconeix al personal interí 

ser beneficiari de la carrera. La Generalitat està preparant una modificació del D 186/2014 

i creiem que cobraran abans de finalitzar l’any amb efectes d’1 de gener de 2017. 

 

El Vicerector d’ordenació acadèmica i professorat, manifesta que es va aprovar en els 

òrgans de l’UJI una OPE, resultant de la taxa de reposició d’efectius, que era de 8 places. 

Es va fer una consulta al Ministeri i ens ha contestat que també cal incloure per al càlcul 

de la taxa, les promocions que en 2016, ha hagut per part de PCD a TU i de TU a CU, 

això dona quatre places més, per tant la OPE serà de 12 places. 

 

A continuació el president manifesta que es passa a l’anàlisi i estudi dels punts de l’ordre 

del dia. 
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1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

 

El president manifesta que el punt 3 de l’ordre del dia de la mesa anterior, es va retirar, 

per tant així hi hauria que indicar-lo en el punt corresponent. 

A continuació, pregunta els assistents si volen fer algunes al·legacions a la proposta d’acta 

de la sessió número 2 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 del Pla d'Ordenació del PAS. 

 

El President de la Mesa, manifesta que aquet punt es el que es va retirar de l’ordre del dia 

de la Mesa anterior. Presenta la proposta. Ara ens consta un informe jurídic sobre l’alcanç 

de la reforma que es proposa fer en el servei d’informàtica, en el que ve a dir que la 

proposta es acord amb els estatuts de l’UJI i la legalitat. 

 

La representació d’UGT, manifesta que no posa en dubte la potestat organitzativa de la 

direcció de l’administració de l’UJI. Hi ha col·lectius que fa molt de temps que estan 

esperant reclassificacions i es un problema per nosaltres, perquè no venen recollits. En 

definitiva estem en contra, però veiem coses positives en ell. 

 

La representació de CSI-F, manifesta que estan en contra del punt 2.3, per ser un agravi 

amb la resta de companys. No s’entén el criteri de millora d’ ixes dos places10.323 i 

10.449, degut a que existint perfils similars en la casa, i al haver una millora en la 

catalogació hi hauria que traure’ls a concurs. No tenim res en contra de la modificació de 

la plaça 10.143, però hi ha que tindre en conter que això deixa al departament amb un 

tècnic menys, per igual numero de persones, equips i laboratoris que atendre. Al adscriure 

la plaça al servei d’informàtica suposa un canvi de denominació i d’escala, es 

imprescindible que s’execute este canvi amb la resta de places de tècnics del departament 

d’enginyeria i ciències del computadors, ja que aquests tècnics estan realitzant les 

mateixes tasques que aquest servei. Tot això suposa un agravi, considerem que aquesta 

millora arbitraria i tal vegada contraria a dret, per la qual cosa es sol.licitarà un dictamen 

a l’assessoria jurídica. 

 

La representació de l’STEPV-Iv, manifesta que l’administració de l’UJI, te el dret 

d’autoorganització, en això no es posem. Hi ha més temes pendents, tant individuals com 

que afecten a col·lectius determinats i no es dona resposta i per tant en la votació ens 

abstindrem. 

 

A continuació el President de la Mesa Negociadora, sotmet a votació la proposta: 

 

A favor: 8 vots, de la representació de l’administració de l’UJI, dels quals 6 estan presents 

i 2 per delegació. 

Contra: 2 vots de la representació d’UGT. 

Abstencions: 6 vots, a raó de 2 vots per cadascuna de les representacions de CCOO, CSI- 
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F i de l’STEPV-Iv. 

 

3.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de modificació del calendari 

laboral, permís de paternitat. 

 

El President de la Mesa Negociadora, presenta la proposta i llig l’informe jurídic que es 

va sol·licitar. 

 

La representació de CCOO, manifesta que conste en acta l’agraïment al Consell de 

Direcció, per la sensibilitat que han tingut en el tema i la premura en resoldre la petició. 

 

A continuació el President pregunta si hi ha alguna intervenció més. Manifesten que no. 

S’informa favorablement per assentiment la proposta presentada 

 

4.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de barems específics per a 

concursos de professorat contractat doctor amb caràcter interí, ajudant doctor i 

associat. 

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la proposta de barems que 

comenta s’ajusta als barems generals de l’UJI.  

 

La representació de l’STEPV-Iv manifesta que en la seua opinió es dona en els barems 

de professorat associat una excessiva valoració al mèrit de tesis doctoral, sobre tot 

comparant amb la puntuació per activitat professional.  

 

El vicerector indica que  els barems específics s’han d’adequar al barem marc i que per a 

un canvi com el que se proposa cal promoure la modificació del barem marc. 

 

A continuació el President pregunta si hi ha alguna intervenció més. Manifesten que no. 

S’informa favorablement per assentiment la proposta presentada 

 

5.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de convocatòria de places de 

professorat contractat doctor amb caràcter interí. 

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la proposta que correspon al 

professorat AJD que finalitzen el seu contracte en breu. Afegeix que es proposen les 

places corresponents al professorat que acaba contracte durant el curs 2016/17 (3 places), 

així com les corresponents a professorat que acaba contracte en setembre de 2017 (4 

places). Aquestes últimes places no han estat encara autoritzades per Conselleria, per la 

qual cosa es proposa que s’aproven condicionades a l’autorització, que està previst es 

produisca abans de finals de maig. D’aquesta manera es podran convocar els concursos 

de mèrits a principis de juny i resoldre abans de la finalització dels contractes. 

El vicerector informa que en la determinació de la data de finalització del contracte s’ha 

atès les sol·licituds del professorat que ha renunciat a la interrupció del còmput del seu 

contracte d’AJD per baixes per incapacitat temporal o permisos de maternitat. D’aquesta 

manera s’ha considerat la proposta realitzada per la representació de CCOO en una Mesa  
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Negociadora prèvia.  

 

La representació de CSI-F pregunta fins quan pot respondre la Conselleria. El vicerector 

indica que hi ha un compromís de que siga dintre del mes de maig. 

 

A continuació el President pregunta si hi ha alguna intervenció més. Manifesten que no. 

S’informa favorablement per assentiment la proposta presentada 

 

6.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de permuta de professorat 

pertanyent als cossos docents universitaris. 

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la proposta que afecta a dos 

professors titulars els quals han estat ja durant aquest curs en comissió de serveis en UJI 

i la UPV. La proposta ha estat informada favorablement pel departament.  

 

A continuació el President pregunta si hi ha alguna intervenció més. Manifesten que no. 

S’informa favorablement per assentiment la proposta presentada 

 

7.-  Anàlisi, discussió i informe sobre la proposta de comissions de serveis de 

professorat pertanyent als cossos docents universitaris per al curs 2017/2018. 

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, presenta la proposta que inclou la 

sol·licitud de la de la professora del departament d’Estudis Anglesos, Maria Lluïsa Gea 

Valor. Es tracta d’una renovació de comissió de servei que ha estat informada 

favorablement pel departament. 

 

A continuació el President pregunta si hi ha alguna intervenció més. Manifesten que no. 

S’informa favorablement per assentiment la proposta presentada 

 

8.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de nomenament de professorat 

emèrit. 

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la proposta que inclou als 

professors CU Ricardo García Macho i Santiago Fortuño. El vicerector comenta en 

ambdós casos que les sol·licituds compleixen tots els requisits establerts en la normativa 

de professorat emèrit de l’UJI, la qual cosa ha estat comprovada per la Comissió de 

Contractació de Professorat Emèrit que ha emet informe favorable, d’acord amb la 

normativa. 

 

La representació de CCOO demana que votació per separat per a cadascuna de les 

sol·licituds, manifestant les seues reticències per a informar favorablement el 

nomenament del professor Garcia Macho. 

 

La representació de CSI-F demana a CCOO que reconsidere la seua postura al considerar 

que ni hi ha motius que justifiquen un vot en contra en el cas d’aquest professor.   

 

La representació de CCOO indica que estan en el seu dret de no recolzar una proposta, la  
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qual cosa no significa que no puga ser aprovada en òrgans de govern. La representació 

d’UGT s’uneix a la postura de CCOO i comenta que probablement la opinió de l’estudiant 

de l’UJI no estaria per nomenar com emèrit al professor Garcia Macho.  

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat  indica que donat que hi ha una petició 

en aquest sentit, es procedirà votar cada sol·licitud per separat i que seria d’agrair que 

cadascun donara una explicació del seu vot. També assenyala que en el vicerectorat no 

ha hagut cap queixa sobre aquest professor.  

 

A continuació el President de la Mesa Negociadora, proposa la votació per separat de les 

dos sol·licituds de professorat emèrit i s’obté el següent resultat: 

 

Professor Ricardo Garcia Macho:  

Vots a favor: 8  de la representació de l’administració de l’UJI, dels quals 6 per votació 

directa i 2 per representació, més 2 vots de la representació de CSI-F. Total 10. 

Vots en contra: 2 de la representació d’UGT i 2 de la representació de CCOO. Total 4. 

Abstencions: 2 vots de la representació de l’STEPV-Iv. 

 

Professor Santiago Fortuño Llorens: 

Vots a favor: : 8  de la representació de l’administració de l’UJI, dels quals 6 per votació 

directa i 2 per representació, més 2 de la representació d’UGT, 2 de la representació de 

CCOO, més 2 vots de la representació de CSI-F. Total 14. 

Abstencions: 2 vots de la representació de l’STEPV-Iv. 

 

La representació de l’STEPV-Iv justifica la seua abstenció en considerar més adequat la 

renovació de la plantilla que el nomenament de professorat emèrits. El vicerector comenta 

que el professorat emèrit és professorat jubilat i que independentment del seu 

nomenament genera una plaça per al càlcul de la taxa de reposició d’efectius. 

 

9.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de concessió de semestres sabàtics 

per al curs 2017/2018. 

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la proposta que inclou un 

total de 17 semestres sabàtics, 9 per al primer semestre i 8 per al segon. S’han concedit 

tots els demanats, excepte en el cas d’una professora per a la que tan sols s’ha considerat 

un del dos semestres que havia sol·licitat. El vicerector indica que amb aquesta proposta 

s’esgota el pressupost disponible, per la qual cosa ja no es podran sol·licitar nous 

semestres sabàtics per al segon semestre del curs 2017/18.  

 

A continuació el President pregunta si hi ha alguna intervenció més. Manifesten que no. 

S’informa favorablement per assentiment la proposta presentada 

 

10.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de concessió de Venia docendi per 

al curs 2017/2018. 

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la proposta que suposa un 

total de 715,9 crèdits de venies, dels quals 387,4 crèdits corresponen a postdoctorals i  
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328,5 a predoctorals. El vicerector informa que no hi ha cap no renovació de professorat 

associat com a conseqüència de la concessió de venies docendi. 

 

A continuació el President pregunta si hi ha alguna intervenció més. Manifesten que no. 

S’informa favorablement per assentiment la proposta presentada 

 

11.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de canvi d'adscripció d'àrea de 

coneixement a la Unitat Predepartamental de Medicina. 

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la proposta que afecta a 

professorat laboral, en concret 9 professors associats assistencials i 1 associat laboral, tots 

ells adscrits a l’àrea de Medicina de la Unitat Predepartamental de Medicina. La proposta 

se justifica per l’afinitat d’aquest professorat a altres àrees més afins amb el seu perfil. En 

concret, el professorat de l’especialitat dermatologia es vol adscriure a l’àrea de Cirurgia, 

mentre que la resta sol·licita l’adscripció a l’àrea de Radiologia i Medicina Física. 

 

A continuació el President pregunta si hi ha alguna intervenció més. Manifesten que no. 

S’informa favorablement per assentiment la proposta presentada 

 

12.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de sol·licituds de transformacions 

i promocions de places de professorat, d’acord amb els criteris del DCDI, 

corresponent a la primera convocatòria ordinària de l’any 2017.  

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, presenta la proposta.  

 

Pel que fa a promocions a cossos docents universitaris inclou dues promocions a  

Catedràtic d’Universitat i dues a Titulars d’Universitat des de la figura de professor 

Contractat Doctor. En quant a promocions a professorat contracta doctor, tres son com a 

conseqüència de l’acreditació de professorat Ajudant Doctor i una per l’acreditació d’un 

professor associat que compleix els requisits establerts l’article 4 del document de carrera 

docent i investigadora, dotació de places de PDI a temps complet per a l’estabilització 

de professorat associat. Finalment, s’inclouen quatre promocions a professorat ajudant 

doctor per acreditació d’ajudants. 

 

La proposta inclou també dues transformacions de figures de LOU a LOMLOU, en 

concret de dos Titulars d’Escola Universitària a Titulars d’Universitat. 

 

A continuació el President pregunta si hi ha alguna intervenció més. Manifesten que no. 

S’informa favorablement per assentiment la proposta presentada. 

 

13.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de canvis de dedicació docent de 

professorat ajudant doctor. 

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la proposta que inclou la 

sol·licitud de vuit professors Ajudants Doctors de canvi a dedicació tipus II.  

 

A continuació el President pregunta si hi ha alguna intervenció més. Manifesten que no.  



 9

 

 

 

 

S’informa favorablement per assentiment la proposta presentada. 

 

14.- Anàlisi, discussió i informe sobre places de professorat associat assistencial de 

Ciències de la Salut, per al curs 2017/18. 

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la proposta de contractació 

de professorat associat: 4 places per a la Unitat Predepartamental de Medicina i 3 places 

per al Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia (en aquest cas 

semestrals). 

 

A continuació el President pregunta si hi ha alguna intervenció més. Manifesten que no. 

S’informa favorablement per assentiment la proposta presentada. 

 

15.- Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de contractacions i/o 

transformacions de PDI ordinàries per atendre les necessitats docents del curs 

2017/18. 

 

El Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la proposta, que indica pot 

encara patir alguna modificació ja que alguns departaments encara estan enviant 

documentació.  

 

El vicerrector indica en primer lloc que en l’annex de la proposta es relacionen tots els 

contractes i transformacions de capacitat de professorat associat laboral a temps parcial 

de 2016/17 que no consoliden en el curs següent (en total es tracta de 74 contractes més 

altres 252 crèdits de capacitat docent per la transformació de contractes ja existents). 

Tenint en compte això, la proposta consisteix a contractar 22 figures a temps complet, en 

concret 6 ajudants doctors tipus I (dels quals dos són en 2n semestre), 15 ajudants doctors 

de tipus II (dels quals 3 són en 2n semestre) i un visitant (es tracta de Juan Carlos Cuestas 

Oliveras que romandrà contractat durant 3 anys en l’àrea de coneixement d’Economia 

Aplicada i que no té reconegut el dret a promocionar segons el DCDI). Per altra banda es 

proposa la contractació de 74 noves places de professorat associat laboral a temps parcial 

i la no renovació de 15 contractes ja existents (la major part, a petició pròpia).  

 

La representació d’UGT s’interessa per la situació en l’àrea d’expressió gràfica 

arquitectònica. El vicerector indica que l’acord amb el departament era reduir 15 crèdits 

de dedicació docent en professorat associat si hi havia acord entre els professorat. En cas 

contrari, l’acord suposava la no renovació de dos professors associats (18 crèdits). 

Aquesta segona opció ha estat la decisió del departament qui ha de baremar tenint en 

compte els perfils dels professors, donat que la disminució de docència s’ha produït en el 

grau en Arquitectura Tècnica. 

 

 

A continuació el President pregunta si hi ha alguna intervenció més. Manifesten que no. 

S’informa favorablement per assentiment la proposta presentada. 
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16.-  Anàlisi, discussió i informe  sobre la proposta de modificació de la RLT de PDI. 

 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat presenta la proposta que inclou totes 

les modificacions de la RLT derivades dels punts anteriors. 

 

A continuació el President pregunta si hi ha alguna intervenció més. Manifesten que no. 

S’informa favorablement per assentiment la proposta presentada. 

 

17.- Torn obert de paraules. 

La representació d’UGT, pregunta si hi ha una programació de la resolució del concurs 

de mèrits de l’escala administrativa. Es va presentar un escrit, demanant una motivació 

sobre la productivitat que s’ha retribuït al Vicesecretari general i encara no tenim la 

resposta. 

El President de la Mesa Negociadora, manifesta que en quant a la contestació a l’escrit 

sobre la productivitat al Vicesecretari general, estem preparant la contestació. Sobre la 

programació del concurs de l’escala administrativa, manifesta que el termini de presentar 

sol·licituds es fins el 25 de maig, hi ha moltes instàncies ja presentades, s’espera una 

massiva participació, no sabem si donarà temps de resoldre abans de les vacances d’estiu. 

Avui ha eixit publicat en el DOGV el POP 2, que entre altres modificacions, creava la 

UG12, a partir d’ara ja podem actuar. Encara faltarà la publicació de la modificació de la 

RLT, estem a l’espera de vore si la Conselleria respon a la sol·licitud que se li va fer de 

modificació retributiva en quatre llocs de treball. 

La representació de CSI-F, manifesta que els Contractats doctors, quan obtenen la plaça 

van a 24 crèdits i que un professor Col·laborador que ha passat a Contractat Doctor, ha 

passat a 32 crèdits. 

El Vicerector d’ordenació acadèmica i professorat, manifesta que el Col·laborador ja està 

en una figura que venia afectada por el RD de 2012 i per això va a 32 crèdits. Els 24 

crèdits es per al de nou ingrés. 

La representació de CCOO, pregunta al Vicerector de professorat, si te informació sobre 

si la UV ha rebaixat la dedicació del professorat i no pot pagar el 50% de la carrera 

professional del PAS. 

El Vicerector d’ordenació acadèmica i professorat, manifesta que no te noticies sobre el 

manifestat per CCOO. 

Sense haver-hi més temes per a tractar, es tanca la sessió. 

 

 

El secretari, 

 

Vistiplau, 

El president, 

 


