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ACTA DE LA MESA NEGOCIADORA DE LA UNIVERSITAT JAUME I 
 
Acta número: 6/2017 
Data: 23 d’octubre 2017 
Lloc: Sala de reunions del gabinet del Rectorat 
Horari: de les 11:06 h a les 11:25 h 
 
Assistents: 
Representants de l’administració de la Universitat 
Miguel Ángel Moliner Tena, president 
Francisco López Benet 
Jesús Lancis Saez 
Juan Pablo Aibar Ausina 
Andres Marzal Varó 
M. Victoria Camarero Suárez 
Pilar Ezpeleta Piorno 
 
 
Representació de la part social 
Pablo Rodriguez Cervantes (UGT) 
Mª Jesus Tirado Roldan (UGT) 
Paloma Palau Pellicer (CCOO) 
Sergio Barrachina Mir (CSI-F) 
Estíbaliz Gómez Pitarch (CSI-F) 
José Iglesias Ortega (STEPV-Iv) 
 
Assessors i assessores de la part social 
 
Secretari 
Vicente M. Sales Pascual. 
 
Excusen l’absència 
Joaquim Beltrán Arandes. 
 
 
 

Ordre del dia 
 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.  
2.- Informe del President. 
3.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de concessió de semestres sabàtics 
per al segon semestre del curs 2017/18. 
4.- Informe sobre la execució del Pla d'Ordenació Docent del curs 2016/17  
5.- Torn obert de paraules. 
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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 5 de 2017 de la Mesa Negociadora. 
La representació d’UGT, manifesta que el paràgraf 9 del punt 3, no reflexa literalment el 
que va manifestar UGT i que tindria que tenir la següent redacció: la representació 
d’UGT, davant la proposta de modificació de l’article 8 del calendari laboral 2017, 
comenta la possibilitat d’obrir un debat per ampliar els períodes especials afegint la 
segona setmana de Pasqua.  
A continuació el president manifesta que a la proposta d’acta enviada hi hauria que fer 
aquesta modificació i es el que es proposa per la seua aprovació, el contingut enviat amb 
la modificació proposada per UGT. 
Al no haver cap intervenció més, s’aprova per assentiment amb la modificació introduïda. 
 
2.- Informe del President. 
 
El President de la Mesa manifesta que per al pròxim divendres es convocarà una Mesa 
Tècnica, per treballar amb el Calendari Laboral del PAS 2018. També es convocarà un 
altra per tractar el tema de la progressió en la carrera professional del PAS. 
 
3.-  Anàlisi, discussió i informe de la proposta de concessió de semestres sabàtics 
per al segon semestre del curs 2017/18. 
 
El President de la Mesa, dona la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat, qui comenta el pressupost del programa de semestres sabàtics per al curs 
2017/18 s’havia esgotat en la convocatòria ordinària i no estava previst que hi haguera 
més sol·licituds. Al mes de juliol es va presentar una sol·licitud en la que el departament 
assumia les necessitats docents derivades del semestre sabàtic, per la qual cosa s’ha 
considerat i es porta a aprovació en òrgans d’acord amb la normativa vigent. 
El President manifesta si algú dels assistents vol intervindré. Cap persona intervé. 
El President, manifesta que s’informa favorablement la proposta.  
 
4.-  Informe sobre la execució del Pla d'Ordenació Docent del curs 2016/17  
 
El President de la Mesa, dona la paraula al vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat, que presenta el informe que conté dades sobre el POD del curs 2016/17 des 
del punt de vista de les titulacions, departaments, centres i professorat. 
El total de crèdits impartits en el curs 2016/17 en POD ha estat de 15.902,26 en graus 
(517,08 més que el curs anterior) i de 3.943,63 en màster (969 per professorat extern). 
Del total de 19.851 crèdits impartits, 18.882 crèdits van anar a POD. 
L’augment de crèdits en graus es justifica per la implantació de l’últim curs de medicina 
i a l’augment de reconeixement de crèdits en TFG. 
El 65,1% de la docència ha segut impartida per professorat a temps complet i el 34,9% 
per professorat a temps parcial. Si no es comptabilitzen els graus en medicina i en 
infermeria, el percentatge de crèdits impartits per professorat a temps complet és de 
68.1%. 
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Pel que fa al professorat doctor en els diferents tipus de títols, el 69% de la docència en 
graus s’imparteix per doctors, mentre que en màster es del 83.8%. 
En quant a la dedicació docent mitjana del professorat ha segut del 93,7% de la seua 
dedicació docent neta. 
En quant a la plantilla de PDI, en el POD del curs 2016/17 han participat un total de 1461 
persones. 
 
5.- Torn obert de paraules. 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat comenta que en principi no s’espera 
cap novetat pel que fa al càlcul de la taxa de reposició per a l’any 2018, sobre tot tenint 
en compte la possibilitat de que hi haja una pròrroga de pressupostos generals de l’estat. 
Des de la CRUE s’han fet gestions per a que les places reservades per a estabilització 
d’investigadors Ramon i Cajal passen al cupo general en cas de no se coberts, però no 
s’han atès. 
 
La representació d’UGT manifesta que, quan la grip A es van instal·lar uns dispensadors 
de desinfectant de mans en les entrades dels edificis, ara no tenen sabó i no es reposen. 
El Vicerector de Campus, manifesta que traslladarà la petició pe rvore si es considera 
necessari reposar-los a l’Oficina de prevenció i gestió medi ambiental. 
 
 
Sense haver-hi més temes per a tractar, es tanca la sessió. 
 
 
El secretari, 
 

Vistiplau, 
El president, 

 


