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ACTA DE LA MESA NEGOCIADORA DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

 

Acta número: 4/2017. Extraordinària 

Data: 19 de maig 2017 

Lloc: Sala de reunions del gabinet del Rectorat 

Horari: de les 09:35 h a les 09:55 h 

 

Assistents: 

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

Francisco López Benet 

Juan Pablo Aibar Ausina 

Jesús Lancis Saez 

Andres Marzal Varó 

M. Victoria Camarero Suárez 

 

 

Representació de la part social 

Pablo Rodriguez Cervantes (UGT) 

Mª Jesus Tirado Roldan (UGT) 

Manuel Quixal San-Abdón (CCOO) 

Trinidad Conde Castellano (CCOO) 

Estíbaliz Gómez Pitarch (CSI-F) 

Vicente Esteve Cano (CSI-F) 

José Iglesias Ortega (STEPV-Iv) 

Ana Ester Tomas Catalán (STEPV-Iv) 

 

 

Assessors i assessores de la part social 

Cristina Chiralt Monleon (UGT) 

Jesus Garcia Cívico (CSI-F) 

 

Secretari 
Vicente M. Sales Pascual. 
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Excusen l’absència 

Joaquim Beltrán Arandes, delega el seu vot en Miguel Angel Moliner. 

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

 

 

Ordre del dia 

 

1.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de l’Oferta Pública 

d’Ocupació de PDI per a l’any 2017. 

2.- Torn obert de paraules. 

 

Desenvolupament de l’ordre del dia 

 

1.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de l’Oferta Pública 

d’Ocupació de PDI per a l’any 2017. 

 

El president de la Mesa Negociadora dona la paraula al vicerector d’Ordenació 

Acadèmica i Professorat. 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat informa de que al mes de gener ja es 

va aprovar a l’UJI un Oferta Publica d’Ocupació (OPO) de PDI per l’any 2017, previ 

informe de la Mesa Negociadora. Aquella OPO es va calcular d’acord amb la Llei de 

Pressupostos de la Generalitat Valenciana considerant una taxa de reposició del 100% i 

seguint els criteris que s’havien vingut aplicant en els darrers anys, amb els quals la taxa 

de reposició era de 8 places.  

Posteriorment, l’1 d’abril de 2017 es va publicar al BOE, el RD Llei 6/2017, de 31 de 

març, pel que s’ aprova l’ oferta d’ocupació pública en els àmbits de personal docent no 

universitari i universitari, Forces Armades, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i 

Cossos de Policia dependents de les Comunitats Autònomes per 2017. Aquest RD Llei a 

l’hora de definir la taxa de reposició d’efectius, que fixa en un 100%, inclou, a diferència 

d’anys anteriors al professorat Contractat Doctor. Per altra banda, no es fa referència a la 

obligatorietat de reservar places per a investigadors Ramon i Cajal. 

 

A la vista del RD Llei 6/2017 es va remetre escrit a la Direcció General de Costos i Funció 

Pública del Ministeri d’Hisenda sol·licitant ens confirmaren el nombre de places que 

corresponia a l’UJI. El Ministeri ens fa confirmar un nombre de 12 places per taxa de 

reposició. 

 

Per altra banda, en l’esborrany dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) hem 

comprovat que de nou s’inclou la obligatorietat de reserva de places per a investigadors 

Ramon i Cajal.  

 

Davant aquesta situació, la interpretació jurídica que s’ha fet conclou que en aquelles 

OPO que es publiquen abans de la publicació del PGE al BOE, no és necessari fer una 

reserva per a investigadors Ramon i Cajal, la qual cosa serà obligatòria a partir de la 
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publicació dels PGE. Per tant, i donat que a l’UJI no hi ha investigadors Ramon i Cajal 

que finalitzen el seu contracte enguany, resulta molt convenient aprovar el més aviat 

possible una nova OPO considerant les 12 places que ens ha confirmat el Ministeri 

d’Hisenda que ens permetrà convocar un major nombre de places. Aquestes 

circumstancies justifiquen el fet d’haver convocat un CG extraordinari. 

 

El vicerector informa que d’acord amb els criteris aprovats en l’UJI, la proposta d’OPO 

per a 2017 inclou: 

- 12 places per torn lliure, de les quals 9 són de TU i 3 de PCD 

- 9 places de CU per promoció interna 

 

El President obre un torn d’intervencions. Cap intervenció. 

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

proposta presentada 

 

 

2.- Torn obert de paraules. 

 

La representació de CCOO, manifesta que hi hauria que donar més informació sobre 

quins efectes te agafar un mèrit o un altre en la carrera professional. Recomana fer una 

sessió informativa per aclarir els dubtes que tenen els treballadors. 

 

La representació de l’STEPV-Iv, manifesta que han rebut comunicació del gabinet del 

rector sobre la signatura pública del document però que no s’adheriren perquè a la Carrera 

Professional del PAS no es té en compte als interins. 

 

 

El President de la Mesa Negociadora manifesta que han dirigit un escrit a la Conselleria 

d’Hisenda on s’informa d’un acord del Consell de Govern que fa una interpretació del 

comunicat de les direccions generals d’universitats i de pressupostos i estableix un termini 

de contestació. En aquest escrit es diu que entenem que estem autoritzats a pagar ja el 

30% de la carrera professional del PAS i el 100% dels complements del PDI. Com que es 

vol pagar abans de juliol, s’informa a les dues conselleries que haurien de contestar-nos 

abans de finalitzar maig, i que en cas de no rebre resposta entenem que hi ha autorització. 

Aquesta estratègia es comuna a les 5 universitats públiques valencianes. A banda, en el 

cas de l’UJI, informem que hi ha un acord de Mesa Negociadora i de Consell de Govern 

de pagar el 50% de la carrera professional del PAS, i demanem pagar el 20% no autoritzat 

mitjançant el programa de productivitat del PAS. 

 

La representació d’UGT, manifesta que el PAS de la casa està cremat, per no haver eixit 

en la convocatòria del concurs de mèrits totes les places d’administratiu vacants i que els 

raonaments oferits no han segut gens convincents i també quan es reunirà la comissió que 

ha de estudiar les sol·licituds de quinquennis. 

 

El Vicerector d’ordenació acadèmica i professorat, manifesta que el més prompte 

possible. 

 

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

 

Vistiplau, 

El president, 

 


