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ACTA DE LA MESA NEGOCIADORA DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

 

Acta número: 8/2017 

Data: 12 de desembre 2017 

Lloc: Sala de reunions del gabinet del Rectorat 

Horari: de les 12:12 h a les 13:00 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 

Joaquim Beltrán Arandes. 

 

 

 

Representació de la part social 

Mª Jesus Tirado Roldan (UGT) 

Jordi Pilar Campos(CCOO) 

Ignacio Aymerich Ojea (CSI-F) 

Estíbaliz Gómez Pitarch (CSI-F) 

José Iglesias Ortega (STEPV-Iv) 

Ana Esther Tomàs Catalan (STEPV-Iv) 

 

Assessors i assessores de la part social 

Salvador Torró Cueco (CSI-F) 

 

Secretari 
Vicente M. Sales Pascual. 

 

Excusen l’absència 

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

Pilar Ezpeleta Piorno 

 

 

 

 

Ordre del dia 

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

2.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de convocatòria de places d'ajudant 

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

 

 

3.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de Calendari laboral del PAS 2018. 

4.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de Pla anual d’avaluació per a l’ascens 

en el sistema de carrera professional horitzontal del PAS de l’any 2018.  

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 de la Mesa, pregunta els assistents si volen fer algunes al·legacions a la 

proposta d’acta de la sessió número 7 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 proposta de convocatòria de places d'ajudant 

doctor i de la corresponent 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. El vicerector comenta que el Document de Carrera 

Docent i Investigadora (DCDI) preveu que en els casos d’ajudants que finalitza el seu 

contractes és possible l’aprovació de places de promoció a professorat ajudant doctor fora 

dels terminis establerts per a les convocatòries ordinàries i que aquesta és la raó que 

justifica la tramitació d’aquestes places, alguna de les quals corresponen a professorat al 

que s’havia suspès el contracte a l’espera de l’acreditació. També assenyala que el 

professorat que justifica les places de promoció compleixen tots el requisits establerts en 

el DCDI. 

 

La representació de CSI-F pregunta al vicerector pel cas del professorat amb contracte 

suspès. El vicerector explica que es tracta de casos en els que ha el professorat no ha rebut 

l’acreditació a pocs mesos de la finalització del contracte, per la qual cosa s’acorda la 

suspensió del mateix per un temps. Una vegada disposen de l’acreditació se reincorporen 

a l’UJI i el departament sol·licita la promoció. 

 

A continuació el President de la Mesa pregunta als assistents si volen fer algun comentari 

més. Responen que no. El President de la Mesa, manifesta que s’informa favorablement 

per assentiment. 

 

3.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de Calendari laboral del PAS 2018. 

 

El President de la Mesa, manifesta que les novetats més destacades de la proposta de 

Calendari Laboral 2018 son: 

La prestació de servei de qualitat i que no hi haguera dates en que els serveis 

essencials estigueren sense personal. 

Creació de la comissió paritària d’interpretació i vigilància del calendari laboral. 

En la disposició addicional segona s’estableix la composició i les funcions. 

Acumulació del dies per hores d’excés de treball, per trimestre i no tots junts com 

abans. 

Sistema nou de fitxatge quan una persona va a dinar. 

 

A continuació intervé el gerent i manifesta que s’ha remés la proposta de calendari laboral 

2018, al servei de llengües, perquè faça una correcció del llenguatge no sexista. 

 

La representació de l’STEPV-Iv, manifesta que hi ha malestar en el personal PAS que 
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presta el seu servei a l’Hivernacle, ja que durant el mes d’agost han vingut alguns dies a 

treballar i les hores realitzades se’ls ha considerat com hores ordinàries, hora per hora. 

 

El gerent manifesta que, per al personal de l’hivernacle i experimentació animal, tots els 

períodes son ordinaris, hi ha que tindre cura tot l’any, els essers vius no poden patir. Els 

períodes de vacances d’aquest personal no pot ser com el de la resta del personal de l’UJI. 

A principis d’any ja han de planificar les seues vacances i han de tenir en conter que 

alguns dies del mes d’agost han de treballar. 

 

La representació d’UGT, manifesta que passarà si en el Registre General, que ha d’estar 

obert les 2 setmanes de Pasqua i una persona voluntàriament vol treballar les 2 setmanes, 

poden la resta de personal agafar-se les 2 setmanes perquè el servei estarà cobert?. 

Tampoc acabem d’entendre els canvis al Calendari laboral a l’acabar mandat l’equip 

rectoral actual. 

 

El gerent manifesta que la comissió partidària es reunirà, informarà i donarà part al 

responsable del servei. 

 

A continuació el President de la Mesa, pregunta als assistents si volen fer alguna 

intervenció més. Contesten que no. Posa a votació per al seu informe la proposta de 

Calendari Laboral 2018 i s’obté el següent resultat: 

 

A favor: 7 vots de la representació de l’administració de l’UJI.. 

    2 vots de la representació d’UGT. 

    2 vots de la representació de CCOO. 

    2 vots de la representació de l’STEPV-Iv 

Abstencions: 2 vots de la representació de CSI-F, per aquests motius: tornar al sistema de 

torns en Nadal i Setmana Santa i la limitació de 3 dies per trimestre dels dies 

compensables amb excés de dedicació horària fora de períodes especials. 

 

4.- Anàlisi, discussió i informe de la proposta de Pla anual d’avaluació per a l’ascens 

en el sistema de carrera professional horitzontal del PAS de l’any 2018.  

 

El President de la Mesa, exposa la proposta.  Consisteix en que el personal que ha superat 

el termini de permanència necessària per la progressió a un GDP superior en l’any 2018, 

pot sol·licitar la progressió entre fer valdre un dels mèrits que es relacionen en la 

disposició transitòria primera del Decret 186/2014, diferent del mèrit al·legat per al seu 

enquadrament inicial. 

 

 

 

A continuació el President de la Mesa, pregunta als assistents si volen fer alguna 

intervenció. Contesten que no. Manifesta que s’aprova la proposta per assentiment. 

 

 

5.- Torn obert de paraules. 

 

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

 

 

El secretari, 

 

Vistiplau, 

El president, 

 


