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ACTA DE LA MESA NEGOCIADORA DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

 

Acta número: 7/2017 

Data: 24 de novembre 2017 

Lloc: Sala de reunions del gabinet del Rectorat 

Horari: de les 11:15 h a les 12:30 h 

 

Assistents: 

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

Francisco López Benet 

Juan Pablo Aibar Ausina 

Andres Marzal Varó 

M. Victoria Camarero Suárez 

Pilar Ezpeleta Piorno 

Joaquim Beltrán Arandes. 

 

 

Representació de la part social 

Mª Jesus Tirado Roldan (UGT) 

Mª Jose Senent Galmes(CCOO) 

Vicente Esteve Cano (CSI-F) 

Estíbaliz Gómez Pitarch (CSI-F) 

José Iglesias Ortega (STEPV-Iv) 

Francisco Lopez Segarra (STEPV-Iv) 

 

Assessors i assessores de la part social 

 

Secretari 
Vicente M. Sales Pascual. 

 

Excusen l’absència 

Jesús Lancis Saez, delega el seu vot en Francisco Lopez benet. 

 

 

 

 

Ordre del dia 

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

2.- Anàlisi, discussió i informe, de la memòria d’activitats sobre la formació del PAS 

2016. 

3.- Anàlisi, discussió i informe, de la memòria d’activitats sobre la formació del PDI 

2016. 

4.- Anàlisi, discussió i informe  de barems específics dels departaments per a les 

convocatòries de professorat contractat. 

5.- Anàlisi, discussió i informe de les sol·licituds de transformacions i promocions 

de places de professorat corresponent a la segona convocatòria ordinària de l’any 

2017 i a la convocatòria anual per excel·lència a catedràtic d’universitat de 2017. 
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6.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de convocatòria d’una plaça d’ajudant 

doctor i de la corresponent modificació de la RLT del PDI. 

7.- Anàlisi, discussió i informe de les sol·licituds de canvi de dedicació docent de 

professorat ajudant doctor i de la corresponent modificació de la RLT del PDI. 

8.- Anàlisi, discussió i informe de la convocatòria de places de Professorat 

Contractat Doctor amb caràcter interí i de la corresponent modificació de la RLT 

del PDI. 

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 6 de 2017 de la Mesa Negociadora. 

Els presents manifesten que no. 

A continuació el President manifesta que s’aprova per assentiment la proposta d’acta. 

 

 

2.- Anàlisi, discussió i informe, de la memòria d’activitats sobre la formació del PAS 

2016. 

 

El President de la Mesa, dona la paraula a la tècnica de formació del servei de recursos 

humans, Asunción Verchili Andreu que manifesta: 2016 ha segut el primer any  

d’execució del VIII Pla de Formació 2016-2018. Gestió 

1er. Apartat (Formació interna). Recull totes les accions de formació en fitxes, cada fitxa 

pertany a una acció de formació on s’arrepleguen les dades de la convocatòria, resultats 

obtinguts com inscripcions, aptes, indicadors etc i dades econòmiques dels cursos. 

2on apartat. Formació interna realitzada organitzada per serveis, d’aquesta manera es pot 

veure la formació interna que s’ha realitzat en cada servei. 

3er apartat. . Formació externa realitzada organitzada per serveis, d’aquesta manera es 

pot veure la formació externa que s’ha realitzat en cada servei, i quina ha estat 

subvencionada per formació del PAS. 

4t apartat. Fa referencia al programa de formació de directius UJI (PAS i PDI) que es 

gestiona des de la UTFP i coordina el vicerectorat de qualitat. 

5t apartat. Dades resumides de formació. 

S’han impartit 53 cursos (casi un 20% mes  que l’any passat)  i la distribució de cursos i 

hores per programes. El 50 % de les hores de formació s’han dedicat a les llengües  i el 

25% a les competències especifiques, que aproximadament es la mateixa distribució del 

pressupost. 

En quant al PAS format en cursos del Pla de Formació ha estat 1002 persones (certificats), 

que son 423 persones diferents ( més d’un 20% més que l’any passat). 

El grup que mes s’ha format ha sigut el C1, per regim jurídic els funcionaris interins y 

per naturalesa de la plaça administració general. 

 

Ens troben diferencies en el percentatge d’homes i dones que es formen, les dones se 

formen un 15% mes que els homes. 
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En dades globals el percentatge de PAS format (interna i externa) en 2016 es del 73% 

(casi un 10% mes que l’any passat), el 73% del PAS ha fet alguna activitat de formació 

interna o externa 

CONCLUSIONS 

S’ha complit la planificació del Pla amb l’oferta formativa ofertada, formació general i 

especifica y formació per necessitats sobrevingudes 

El percentatge de PAS format per damunt de 70% es alt per a mantindré al PAS actualitzat 

en les seves funcions 

S’ha donat resposta al excés de demanda amb el desdoblament en segones edicions 

S’ha intentat donar resposta a les diverses necessitats persones, familiars i laborals dels 

diferents col·lectius de la plantilla 

La satisfacció amb la formació ha resultat alta com resulten dels indicadors de satisfacció 

general 4,64 sobre 5 i 4,73 sobre 5 en la satisfacció amb la gestió de la formació. 

 

La vocal de la Mesa, Mª Victoria Camarero, manifesta que el PAS de l’UJI, està molt 

format i pregunta si hi ha algun estudi comparatiu amb la formació que rep el PAS en 

altres Universitats. Asunción Verchili, manifesta que s’està en contacte amb els gestors 

de la formació de la resta d’Universitats del sistema públic Valencià. La formació es molt 

semblant, pot ser que les Universitats més grans facen més edicions dels mateixos cursos, 

però el contingut es molt semblant. La pròxima primavera es faran unes jornades de 

formació de gestors d’Universitats Espanyoles al que està previst que acudisca una 

representació de l’UJI.  

 

 

3.- Anàlisi, discussió i informe, de la memòria d’activitats sobre la formació del PDI 

2016. 

 

El President de la Mesa, dona la paraula a Miguel Angel Fortea, que es el Tècnic superior 

de Suport Educatiu i gestor de la formació del PDI i manifesta, que la memòria es per 

curs acadèmic i no any natural:  

Que al curs 2016/17 s’han organitzat 39 activitats formatives, amb un total de 350 hores 

i 977 places ofertes. S’han cobert totes les places, formant-se 435 PDI (un 31,2% de la 

plantilla docent). La satisfacció mitjana general del PDI assistent ha sigut de 4,52 sobre 

5. Les conclusions són molt bones i positives: una oferta adequada, suficient cobertura 

de la demanda, alta satisfacció dels assistents, formació útil segons els assistents i un 

bon funcionament de la borsa de formadors i formadores en docència. 

La vocal de la Mesa, Mª Victoria Camarero, pregunta si hi ha personal en llista d’espera 

i si es així si els cursos en que hi ha molta demanda es podran repetir? Miguel Angel 

Fortea manifesta que en tots aquells cursos en els que s’ha detectat gran demanda i que 

hi ha personal en llista d’espera, durant aquest curs es repetiran. 

 

 

4.- Anàlisi, discussió i informe  de barems específics dels departaments per a les 

convocatòries de professorat contractat. 

 

El President de la Mesa dona la paraula a Francisco Lopez, vicerector d’Ordenació 

Acadèmica i Professorat, qui presenta la proposta que inclou barems d’ajudant doctor i 

professorat contractat doctor interí del departament d’Administració d’Empreses i 

Màrqueting i de professorat contractat doctor de l’àrea de Teoria i Història de l’Educació 
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del departament d’Educació, els quals s’ha comprovat s’ajusten als corresponents barems 

generals 

La representació de CSI-F pregunta si les modificacions no son per traure convocatòries 

ad hoc. El vicerector respon que no és el cas, ja que es tracta de l’adaptació dels barems 

al nou sistema d’avaluació de l’activitat investigadora de l’UJI o de nous barems que la 

normativa exigeix que s’aproven. 

 

El President de la Mesa pregunta si hi ha alguna intervenció més. Cap dels assistents 

contesta. El President manifesta que s’informa favorablement per assentiment. 

 

 

5.- Anàlisi, discussió i informe de les sol·licituds de transformacions i promocions 

de places de professorat corresponent a la segona convocatòria ordinària de l’any 

2017 i a la convocatòria anual per excel·lència a catedràtic d’universitat de 2017. 

 

El President de la Mesa dona la paraula a Francisco Lopez, vicerector d’Ordenació 

Acadèmica i Professorat, qui presenta la proposta que inclou 3 places de titular 

d’universitat, 13 places de professorat contractat doctor i una plaça d’ajudant doctor en 

la convocatòria ordinària, i 4 places de catedràtic d’universitat en la convocatòria 

extraordinària. El vicerector comenta que totes les places compleixen els requisits 

establerts en el Document de Carrera Docent i Investigadora. També comenta que totes 

les places, excepte la d’ajudant doctor, no es poden convocar i suposen la seua inclusió 

en els llistats creats a l’efecte. 

 

La representació de CSI-F pregunta si Beatriu Escuder compleix els requisits establerts 

per a la convocatòria d’excel·lència a catedràtic d’universitat pel que fa a projectes 

d’investigació. El vicerector indica que el compliment dels requisits ha estat revisat pel 

vicerectorat d’Investigació i Doctorat que ha validat el compliment.  

 

La representació de CSI-F pregunta pel nombre de places que podran convocar en la 

OPO de PDI de 2018 i pel recurs presentat a la convocatòria de places de l’any 2012. El 

vicerector comenta que no hi ha cap notícia pel que fa al recurs i que s’ha calculat una 

taxa de reposició de 25 places per a l’any 2018, la qual cosa pot suposar la convocatòria 

d’unes 16-17 places de TU (el mateix nombre de places de CU), 3-4 places de PCD, a 

més de 4 places per a estabilització d’investigadors Ramon i Cajal. 

 

Pilar Ezpeleta pregunta si un professor ajudant doctor ha de finalitzar el seu contracte per 

a poder promocionar. El vicerector comenta que es pot aprovar la seua promoció si 

compleix els requisits, però la plaça a professorat contractat doctor interí no més es pot 

convocar a la finalització del contracte, ja que així ho exigeix la conselleria per autoritzar 

la plaça.  

 

A continuació, el President de la Mesa pregunta si hi ha alguna intervenció més. Cap dels 

assistents contesta. El President manifesta que s’informa favorablement per assentiment. 

 

 

6.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de convocatòria d’una plaça d’ajudant 

doctor i de la corresponent modificació de la RLT del PDI. 

 



 5

 

El President de la Mesa dona la paraula a Francisco Lopez, vicerector d’Ordenació 

Acadèmica i Professorat, qui indica que la proposta correspon a la plaça de promoció a 

professorat ajudant doctor assenyalada en el punt anterior.  

 

A continuació, el President de la Mesa pregunta si hi ha alguna intervenció. Cap dels 

assistents contesta. El President manifesta que s’informa favorablement per assentiment. 

 

7.- Anàlisi, discussió i informe de les sol·licituds de canvi de dedicació docent de 

professorat ajudant doctor i de la corresponent modificació de la RLT del PDI. 

 

El President de la Mesa dona la paraula a Francisco Lopez, vicerector d’Ordenació 

Acadèmica i Professorat qui indica es tracta d’un canvi de dedicació d’un professor 

ajudant doctor, la qual cosa requereix la modificació de la RLT del PDI: 

 

A continuació, el President de la Mesa pregunta si hi ha alguna intervenció. Cap dels 

assistents contesta. El President manifesta que s’informa favorablement per assentiment. 

 

8.- Anàlisi, discussió i informe de la convocatòria de places de Professorat 

Contractat Doctor amb caràcter interí i de la corresponent modificació de la RLT 

del PDI. 

 

El President de la Mesa dona la paraula a Francisco Lopez, vicerector d’Ordenació 

Acadèmica i Professorat, qui presenta la proposta que inclou la convocatòria de 8 places 

de professorat contractat doctor interí corresponents a places de professorat ajudant 

doctor que estan ocupades per professors el contracte dels quals finalitza durant el primer 

trimetres de l’any 2018. 

 

A continuació, el President de la Mesa pregunta si hi ha alguna intervenció. Cap dels 

assistents contesta. El President manifesta que s’informa favorablement per assentiment. 

 

9.- Torn obert de paraules. 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat comenta que caldrà fer una reunió de 

la Mesa Negociadora abans del proper 14 de desembre per tal de tractar la convocatòria 

de places de professorat ajudant doctor corresponents a places d’ajudants que estan 

ocupades per persones el seu contracte finalitza en els propers mesos.  

La representació de CCOO, pregunta sobre les multes que posa la policia local de 

Castelló, dins del recinte de l’UJI. Deixa un escrit que diu: “ Des de CCOO volem fer 

constar el malestar per les multes que ha posat la policia local dintre del Campus a les 

persones que han aparcat els seus cotxes en el vial que va des de la rodona de l’entrada 

oest en direcció a Borriol. Més enllà del que puguen dir les normatives de trànsit en cap 

moment no s’ha avisat a la comunitat universitària - el compromís era fer-ho- i, en tot 

cas s’hauria  d’estudiar la possibilitat de pintar zona d’aparcament a l’esmentat vial, 

almenys mentre no hi hagen construccions a eixa zona i no es trasllade la facultat de 

Ciències de la Salut a la seua seu definitiva.” 

El Vicerector de campus, infraestructures i noves tecnologies, manifesta que  en el seu 

dia es va enviar un e-mail a tota la Comunitat universitària, informant sobre que la policia 
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local de Castelló podia entrar dins del campus i posar multes als vehicles mal estacionats. 

La Seguretat privada del Campus posa als vehicles mal estacionats un díptic que conté 

informació sobre que el cotxe està mal estacionat i llocs on dins del campus sempre hi ha 

lloc per estacionar. 

La representació de l’STEPV-Iv, manifesta que hi ha que conveniar amb l’Ajuntament de 

Castelló, un ajut per al transport per als membres de la Comunitat Universitària. 

El Vicerector de campus, infraestructures i noves tecnologies, manifesta que el tema es 

més complicat ja que el transport afecta a varies administracions i no es sols amb 

l’Ajuntament amb el que hi hauria que acordar. 

La representació de l’STEPV-Iv, manifesta que ha eixit publicat en el DOCV l’anunci pel 

qual l’UJI trau una convocatòria pel qual s’oferta a l’activitat privada el fer una RLT del 

PAS. Entenem que es per obviar la negociació amb els representants sindicals i demostra 

una falta de confiança amb els mitjans propis de l’UJI, quan tenen molta experiència en 

la confecció de la RLT, ja que des de els inicis de l’UJI s’han realitzat totes les 

modificacions. 

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, ja que el President de la Mesa s’ha 

degut absentar fa uns moments, manifesta que amb aquesta iniciativa no hi ha cap objectiu 

d’obviar la negociació amb els representats sindicals, ni tampoc suposa una falta de 

confiança cap els mitjans propis de l’UJI.  L’equip de direcció, una vegada finalitzat el 

estudi inicial sobre la plantilla de PAS, el qual va ser presentat als representats sindicals, 

va acordar completar el estudi que pot ser un punt d’inici per a negociar una nova RLT 

de PAS, que en qualsevol cas seria encetat per un nou equip de direcció. El vicerector 

comenta que traslladarà al vicerector d’Economia i PAS la consulta per a que en una 

propera reunió informe amb major detall. 

La representació de CSI-F, pregunta sobre en quina situació s’encontra la UG de projectes 

europeus. 

El gerent manifesta que en aquests moments, estem bolcats amb la confecció del 

pressupost de la UJI per 2018. El tema no està oblidat, en primer lloc hi ha que encontrar 

un espai on ubicar-la. Quan es tinga l’espai es reanudarà els treballs de creació i després 

de negociació. 

La representació d’UGT manifesta que sent coneixedors del projecte de llei de 

pressuposts de la Generalitat, en que s’estableix una retribució del 66% al PAS en 

concepte de carrera professional, proposem que en 2018, es pague un 95%, quedant un 

5% per l’últim any. 

El Gerent, manifesta que la Conselleria els ha manifestat que en 2018, autoritzaven un 

66 % i que d’ahí no es podia passar, com hi ha que demanar autorització a la Conselleria 

per excedir qualsevol despesa extra, ja van manifestar que no autoritzarien un increment 

superior i que per pagar el 66% no faria falta cap autorització. Pagant el 66%, la 

Generalitat sols cobreix el 45%, sent la resta amb càrrec als fons propis de l’UJI. 

La representació de l’STEPV, dona les gràcies a la gerència per la informació facilitada. 

Si tenim una RLT nova ha de ser aprovada pel Consell Social. 
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El Vicerector d’ordenació acadèmica i professorat manifesta que per la llei de Consells 

socials valenciana, es competència dels Consells socials, l’aprovació de la RLT del PAS. 

La representació de l’STEPV manifesta que així la futura plantilla del PAS de la UJI, 

depèn de la CEC. Total oposició a que persones designades no elegides decidisquen el 

futur de la Universitat, no sols en el tema de la plantilla del PAS, que també, si no en els 

àmbits que la llei els dona competències. 

 

 

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

 

 

El secretari, 

 

Vistiplau, 

El president, 

 


