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ACTA DE LA MESA NEGOCIADORA DE LA UNIVERSITAT JAUME  I 
 
Acta número: 5/2017 
Data: 21 de juny 2017 
Lloc:  Sala de reunions del gabinet del Rectorat 
Horari:  de les 09:35 h a les 10:50 h 
 
Assistents: 
Representants de l’administració de la Universitat 
Miguel Ángel Moliner Tena, president 
Francisco López Benet 
Andres Marzal Varó 
Joaquim Beltrán Arandes 
M. Victoria Camarero Suárez 
Pilar Ezpeleta Piorno 
 
 
Representació de la part social 
Pablo Rodriguez Cervantes (UGT) 
José Luis Gordo García-Madrid (UGT) 
Vicente Pinto Tena (CCOO) 
Trinidad Conde Castellano (CCOO) 
Vicente Esteve Cano (CSI-F) 
Estíbaliz Gómez Pitarch (CSI-F) 
José Iglesias Ortega (STEPV-Iv) 
Ana Ester Tomàs Catalan (STEPV-Iv) 
 
Assessors i assessores de la part social 
Mª Jesus Tirado Roldan (UGT) 
Sergio Barrachina Mir (CSI-F) 
Vicente Aparici Peñarroja (CSI-F) 
Salvador Torró Cueco (CSI-F) 
Ana Mª Arnal Pons (STEPV-Iv) 
 
Secretari 
Vicente M. Sales Pascual. 
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Excusen l’absència 
Jesús Lancis Saez, delega el seu vot en Miguel Angel Moliner. 
Juan Pablo Aibar Ausina, delega el seu vot en Francisco López Benet 
 
 
 

Ordre del dia 
 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de les actes  3 i 4 de la Mesa Negociadora 2017. 
2.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de la RLT del PDI. 
3.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació del Calendari Laboral 
2017. 
4.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de la normativa de 
gratificacions per serveis extraordinaris del PAS. 
5.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de l’annex del document 
denominat “Criteris per a la confecció de les convocatòries de proves selectives per 
a l’accés de personal funcionari (de carrera o interí) i provisió de llocs de treball 
(definitiu o temporal) de personal d’administració i serveis de la Universitat Jaume 
I.” . 
5.- 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 les propostes 
d’actes de les sessions número 3 i 4 de 2017 de la Mesa Negociadora, les quals es van 
remetre junt amb la convocatòria.  
Manifesten que no.  
A continuació el president manifesta que s’aproven per assentiment. 
 
2.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de la RLT del PDI. 
 
El President de la Mesa, dona la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat que presenta la proposta. Manifesta que el dilluns passat es va publicar al 
DOGV l’Oferta Pública d’Ocupació 2017 de PDI de l’UJI, consistent en 9 places de TU, 
3 de PCD i 9 de CU pel torn de promoció interna. En la proposta de modificació de la 
RLT que es presenta, no apareixen les 3 places de PCD, perquè ja estaven creades. 
La representació de CSI-F, pregunta si les places de PCD interí estan incurses en la TaXa 
de reposició d’efectius. 
La representació d’UGT, mostra la seua preocupació per si s’arribarà a temps de resoldre 
tot el procés. 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat respon que les places de PCD interí 
no consumeixen tassa de reposició d’efectius i que una vegada publicada l’OPO  
s’aprovaran i publicaran totes les convocatòries, estant previst que tot el procés finalitze 
dintre de l’any 2017. 
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A continuació el President pregunta si hi ha alguna intervenció més. Manifesten que no.  
S’informa favorablement per assentiment la proposta presentada. 
 
3.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació del Calendari Laboral 
2017. 
 
El President de la Mesa Negociadora, explica la circular 2/2017 de la Direcció General 
de Funció Pública. 
La representació de CSI-F, pregunta si l’horari d’estiu es de l’1 de juny al 30 de setembre, 
perquè el descompte horari no es en eixe període. 
El gerent manifesta que el que estableix la circular abans mencionada es que la reducció 
horària, període en que hi ha descompte de 30 minuts diaris, es el període comprés entre 
l’1 de juliol i el 31 d’agost. Altra cosa es l’horari d’estiu, que es entre l’1 de juny i el 30 
de setembre. 
La representació d’UGT, manifesta que l’acord de la Generalitat, modifica el Decret 
175/2006 i que l’horari d’estiu es de l’1 de juny al 30 de setembre. 
El gerent, reitera el que ha manifestat abans, que l’horari d’estiu es de l’1 de juny al 30 
de setembre i l’horari amb descompte de 30 minuts diaris, es entre l’1 de juliol i el 31 
d’agost. 
A continuació es produeixen distintes exposicions, sobre si son 40 hores les que hi ha que 
restar al calendari laboral o 47 hores i 30 minuts. 
El gerent manifesta que la festa que es va donar en febrer, la festa de l’UJI, ja està 
descomptada, informàticament està arreglat, per tant ara el que hi ha que descomptar son 
40 hores. 
La representació de l’STEPV-Iv, manifesta que no entenen el punt 8 del Calendari laboral, 
prestació de serveis en períodes especials. 
La representació d’UGT, manifesta que en Pasqua, hi hauria que haver dos torns com 
abans.  
El gerent, manifesta que son temes a estudiar i en setembre reprendrem el seu estudi i 
intentar que en el Calendari Laboral 2018, estiguin resolts els dubtes que plantegen. 
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 de la proposta de modificació de la normativa de 
gratificacions per serveis extraordinaris del PAS. 
 
El President de la Mesa, manifesta que l’origen es un informe de fiscalització de la 
nòmina per part del servei de control intern. Explica la proposta. Abans d’incloure en 
nòmina les quantitats sol·licitades i abans de comunicar-lo a la representació sindical, 
s’informarà mensualment al Consell de Direcció, perquè fixe el valor hora. 
La representació de CCOO, manifesta que hi ha persones que tots els mesos cobren 
gratificacions extraordinàries i estan incloses en el POP en modificació de RLT. Pareix 
que han de fer més hores per cobrar el mateix, si es així, no estem d’acord amb la proposta. 
El President de la Mesa, manifesta que no hi ha cap problema en canviar la graella amb 
les quantitats proposades i a ser possible que reculla al personal que ara està cobrant les 
grqtificacions. 
Es canvia la graella. 
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La representació d’UGT, manifesta que hi ha persones, en serveis concrets que tenen  
moltes hores acumulades, això no pot ser. 
El President de la Mesa, manifesta que hi ha que estudiar perquè es produeixen aquestes 
situacions i en quins serveis. Estudiarem els casos i portarem una proposta. 
La representació de CSI-F, manifesta que també afecta aquesta normativa al PAS que 
imparteix docència en Màsters. 
A continuació el President pregunta si hi ha alguna intervenció més. Manifesten que no. 
Es sotmet a votació la proposta amb la modificació de la graella i s’obté el següent 
resultat: Vots a favor, 8 de la representació de l’administració de l’UJI, i 2 de cadascuna 
de les següents centrals sindicals, UGT, CCOO i STEPV-Iv, en total 14 vots i 2 
abstencions de la representació de CSI-F. 
 
 
5.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de modificació de l’annex del document 
denominat “Criteris per a la confecció de les convocatòries de proves selectives per 
a l’accés de personal funcionari (de carrera o interí) i provisió de llocs de treball 
(definitiu o temporal) de personal d’administració i serveis de la Universitat Jaume 
I.” . 
El President de la Mesa, presenta el document, manifesta que la taula proposada, es la 
mateixa que es va aprovar en Consell de Govern de data 26 juny de 2014. Al ser taula ja 
aprovada per l’òrgan competent, l’únic que hi ha que fer es aplicar-la en tots els òrgans 
de la Universitat. El que hi ha que fer avui en Mesa, es recordar de la seua aprovació i 
que es aplicable en tot l’àmbit de la UJI. No es necessita ni informe, ni portar a un altre 
Consell de Govern. No es pot aplicar una taula d’equivalències distinta a aquesta. En totes 
les convocatòries de PAS i de PDI en que siga necessari el requisit lingüístic hi ha que 
aplicar-la. 
 
5.- Torn obert de paraules. 

La representació d’UGT, pregunta sobre com està el concurs d’administratius i caps de 
negociat i com es resoldrà el tema dels interins en la carrera professional. 
El secretari de la Mesa, manifesta que encara no s’ha acabat de baremar a tos els aspirants, 
però que esperem que durant la primera quinzena de juliol, es puga publicar el resultat 
provisional i abans d’anar-se’n de vacances tindre resolt el concurs. Prendre possessió l’1 
d’octubre. Sobre la situació dels interins davant la carrera, hi ha molts que ho han 
sol·licitat, però no podem fer altra cosa que desestimar la sol·licitud. El Decret 186/2014 
de la Generalitat, es exclou. L’extensió de la sentència hi ha que sol·licitar-lo a l’òrgan 
jurisdiccional que va dictar la sentència, nosaltres no podem fer-lo. 
La representació de l’STEPV-Iv, manifesta que esperem que al resoldre les peticions del 
personal interí, sobre la carrera, es tinguen gestos, els interins ho necessiten. 
El President de la Mesa, manifesta que nosaltres com a gestors hem d’aplicar les lleis. No 
podem fer altra cosa. 
La representació de CSI-F, manifesta que els PGE per 2017, contemplen la possibilitat de 
que es facen aportacions a plans de pensions. L’UJI farà aportacions. 
El President de la Mesa, manifesta que els pressuposts generals de l’estat, encara no s’han 
publicat. Quan es publiquen, es vorà la redacció, però els pressuposts de la Generalitat 
Valenciana per 2017, si publicats, impedeixen fer aportacions als plans de pensions i a  
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nosaltres ens son d’aplicació. Aquest any ho veiem mal.  
La representació d’UGT, manifesta que el Secretari General de l’UJI, vinga a la Mesa a 
explicar les feines que ha fet el Vicesecretari general, que li van donar dret a cobrar en la 
nòmina de maig, un complement de productivitat. En el servei de contractació, hi ha una 
persona que ocupa un lloc de treball de cap de negociat, s’encontra d’IT i no ha segut 
substituïda i hi ha 3 administratives que cobren un complement de productivitat. Perquè 
no es substitueix a la persona que esta en IT. 
El President de la Mesa, manifesta que ha segut la cap de servei, la que ha donat la solució, 
per pensar que era la millor solució, per pensar que no seria una baixa de llarga durada. 
La representació d’UGT demana que, a l'haver passat el termini de reclamacions dels 
quinquennis, que aquests apareguen ja en l'IGLÚ.  
El Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, respon que, en Recursos Humans, 
estan molt aqueferats per les convocatòries de places i les reclamacions de quinquennis i 
de la carrera professional del PAS, però que designaran a algú perquè ho execute. En tot 
cas, qui sol·licita els certificats per a demanar una acreditació, ja tindrà en el seu expedient 
el nombre de trams docents reconeguts. 
La representació d’UGT, pregunta sobre la creació de la comissió de seguiment de la 
carrera professional i si es possible iniciar l’enquadrament del personal interí i una vegada 
estiga el decret, ja tindrem la feina avançada o acabada. 
El secretari de la Mesa, manifesta que una vegada estiga l’enquadrament realitzat,pagat 
en la nòmina de juliol, serà el moment de pensar en la constitució de totes les comissions 
que enumera el Decret 186/2014 de la Generalitat. També pareix que eixirà prompte un 
nou Decret sobre la carrer professional, que pareix que modificarà l’actual i produirà nous 
enquadraments. Esperem a setembre a vore que passa. Sobre l’inici del enquadrament del 
personal interí, creiem que es molt precipitat. Les noticies sobre el Decret son 
contradictòries, pareix que sols es tindran en compte als interins que actualment estiguin 
més de cinc anys en un lloc de treball. El normal es esperar a vore la redacció del Decret 
i treballar entonces. 
 
 
Sense haver-hi més temes per a tractar, es tanca la sessió. 
 
 
El secretari, 
 

Vistiplau, 
El president, 

 


