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ACTA DE LA MESA NEGOCIADORA DE LA UNIVERSITAT JAUME I 

 

Acta número: 8/2019 

Data: 26 de setembre de 2019 

Lloc: Sala de reunions del Gabinet del Rectorat 

Horari: de les 10:10 h a les 11:00 h 

 

Assistents: 

Representants de l’administració de la Universitat 

José Joaquín Gual Arnau, president 

Modesto Jesús Fabra Valls 

Andrés Marzal Varó 

Mª.Victoria Camarero Suárez 

José Luis Gordo García-Madrid 

 

Representació de la part social 

M. Jesús Tirado Roldán (UGT) 

Jordi Torner Mas (UGT) 

Jordi Pilar Campos (CCOO) 

María Rosa Sos Peña (CSIF) 

Estíbaliz Gómez Pitarch (CSIF) 

José Iglesias Ortega (STEPV-Iv) 

Miguel Gines Vilar (STEPV-Iv) 

 

Assessors i assessores de la part social 

Marta Covadonga Mora Aguilar (UGT) 

Sergio Barrachina Mir (CSIF) 

José Francisco Lopez Segarra (STEPV-Iv) 

Eva Ramírez Calatayud (STEPV-Iv) 

 

Secretari 

Vicente M. Sales Pascual 

 

Excusen l’absència 

Jesus Lancis Sáez, delega el seu vot en Modesto Jesús Fabra Valls  

Rafael Mayo Gual, delega el vot en José Joaquín Gual Arnau. 

Mª del Carmen Pastor Verchili 

 

  



 

2 

 

 

Ordre del dia 

 

1r. Lectura i aprovació si escau de l’acta de la sessió anterior. 

2n. Anàlisi, discussió i informe de la proposta de concessió de semestres sabàtics per al 

segon semestre del curs 2019/20. 

3r. Anàlisi, discussió i informe de la proposta de barems específics per als concursos 

de professorat associats i ajudants doctors. 

4t. Anàlisi, discussió i informe de la proposta de convocatòria de places de professorat 

contractat doctor amb caràcter interí i de la corresponent modificació de la RLT del 

PDI. 

5è. Proposta de modificació de la RLT del PAS. 

6è. Torn obert de paraules. 

 

Desenvolupament de l’ordre del dia 

 

1r. Lectura i aprovació si escau de l’acta de la sessió anterior. 

 

El president pregunta si hi ha al·legacions a la proposta d’acta de la sessió anterior de la 

Mesa Negociadora.  

 

No hi ha intervencions 

 

S’aprova la proposta d’acta per assentiment. 

 

2n. Anàlisi, discussió i informe de la proposta de concessió de semestres sabàtics per al 

segon semestre del curs 2019/20. 

 

El president presenta la proposta. Motiva la proposta de concessió dels semestres sabàtics i  

indica que són dues sol·licituds, que reuneixen els requisits establerts i que corresponen al 

segon semestre del curs. 

 

S’obri un torn de paraules en què no hi ha intervencions. 

 

S’aprova per assentiment. 

 

3r. Anàlisi, discussió i informe de la proposta de barems específics per als concursos 

de professorat associats i ajudants doctors. 

 

El president presenta la proposta. Recorda que tal com es va quedar en sessions anteriors 

s’ha de reprendre la modificació dels barems de professorat associat per a donar més pes a 

l’experiència professional fora de l’UJI. Mentre això no es produïsca, i per a no parar la 

gestió dels departaments, s’han d’estudiar les propostes que ens arriben. 

 

Es presenten dues propostes del Departament de Matemàtiques, una de professorat associat 

i l’altra d’ajudant doctor, que recull la regularització per permisos per conciliació 

familiar/baixes. Les altres dues són del Departament d’Història, Geografia i Art, de l’àrea 

d’Anàlisi Geogràfica Regional, un dels barems és de professorat associat i l’altre de 

professorat ajudant doctor. Com alguns representants sindicals ja han manifestat i coneixen, 

la proposta del Departament d’Història, Geografia i Art ve en part motivada per una plaça 



 

3 

 

d’ajudant doctor que va ser recorreguda; la persona que ocupava la plaça ara és professor 

contracta doctor interí, però cal considerar la sentència del TSJ de la CV, en què ordena 

retrotraure al moment de la publicació del barem de mèrits per no estar aprovats i publicats 

els barems, i per això és convenient aprovar la proposta, per si l’execució de la sentència 

obliga a baremar de nou, tindre aprovats i fets públics els barems. 

 

La representació de la UGT manifesta que atès que la plaça no està ocupada, s’hauria de 

retirar la proposta, ja que no té cap sentit aprovar-la. 

 

El president manifesta que el barem no va ser aprovat en el seu dia, per això ara és 

convenient aprovar-lo. Si en executar la sentència és necessari aplicar el barem, aquest haurà 

sigut aprovat pels òrgans pertinents. S’està considerant aprovar un barem, no per a una plaça 

i persona concreta, sinó en general. El barem, si s’aprova, es publicarà, i si en un futur hi ha 

més places, es tindrà en compte. 

 

La representació de CCOO proposa que es retire aquest barem de professor ajudant doctor 

fins que els serveis jurídics determinen com s’ha d’executar la sentència. 

 

El president manifesta que, independentment de la sentència i de l’execució, s’ha de tindre 

el barem i publicar-lo, això no condiciona res més. Si es decideix tornar a convocar, 

disposarem dels barems aprovats i publicats. 

 

Les representacions de la UGT i de CCOO conjuntament sol·liciten que fins que no hi haja 

un pronunciament sobre l’execució de la sentència, es retire la proposta. 

 

El president manifesta que aprovar el barem no ens condiciona a res pel que fa a l’execució 

de la sentència. A més, si alguna vegada hi ha altres places per a convocar, ja es tindria el 

barem. 

 

El president proposa dividir la votació en dues parts: per un costat, les places del 

Departament de Matemàtiques i la plaça d’associat de l’àrea d’Anàlisi Geogràfica Regional, 

i per un altre, la plaça d’ajudant doctor de l’àrea d’Anàlisi Geogràfica Regional. La primera 

part s’informa favorablement per assentiment.  

 

A continuació se sotmet a votació la proposta de la plaça d’ajudant doctor de l’àrea d’Anàlisi 

Geogràfica Regional i s’obté el següent resultat:  

 

Vots a favor: 7 en representació de l’administració de la Universitat; 2 en representació de 

CSIF, i 2 en representació de l’STEPV-Iv.  

Vots en contra: 2 en representació de la UGT i 2 en representació de CCOO.  

 

S’informa favorablement la proposta. 

 

4t. Anàlisi, discussió i informe de la proposta de convocatòria de places de professorat 

contractat doctor amb caràcter interí i de la corresponent modificació de la RLT del 

PDI. 

 

El president presenta la proposta i la motiva. Indica que els dos aspirants reuneixen els 

requisits. 
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S’obri un torn de paraules en què no hi ha cap intervenció. 

 

S’aprova la proposta per assentiment. 

 

5è. Proposta de modificació de la RLT del PAS. 

 

El gerent presenta la proposta i la motiva. 

 

La representació de CSIF manifesta que en la proposta hi ha places de diferent caràcter; 

proposa que quan s’arribe a la votació que es vote per separat, per un costat la plaça de lliure 

designació, per un altre la plaça de naturalesa eventual, i per un altre les places 

d’administratiu. La plaça eventual la consideren molt estranya.  

 

La representació de CCOO manifesta que el tema ja s’ha discutit en una Mesa Tècnica, no 

és nou d’ara. 

 

El vicegerent manifesta que el document és un tot, no es pot dividir. L’UJI té unes 

necessitats a les quals s’ha de donar resposta. Entenem que beneficia el conjunt dels 

treballadors i treballadores. 

 

La representació de CSIF manifesta que el personal funcionari ha de ser independent, i el 

personal que ocupa llocs eventuals i de lliure designació, no ho és. Les places han de cobrir-

se pels principis d’igualtat, mèrit i capacitat, per concurs de mèrits. Els llocs de cap de servei, 

han de ser de concurs, d’aquesta manera es fomenta la cultura de l’esforç, la professionalitat. 

Els funcionaris han de ser independents i no dependre de qui els haja nomenat. 

 

El vicegerent manifesta que els llocs de concurs actuals es respectaran i continuaran sent-

ho. Quan les places queden vacants es farà un camí que pot arribar a llocs de lliure 

designació. Està tot per estudiar i ultimar. 

 

La representació de l’STEPV-Iv manifesta que reconeix el treball fet i que ha portat al 

document que estem analitzant. Entén que és un molt bon document que tanca un any de 

treballs de l’administració de l’UJI i dels sindicats. Volen garantir que les persones que 

treballen a l’UJI poden optar a les places que ocupen. Indiquen que votaran a favor, ja que 

entenen que la Universitat té potestat per a crear places per a atendre les seues necessitats. 

Consideren que la plaça eventual és un increment de plantilla. Exposen que a partir d’ara no 

acceptaran cap canvi de la RLT sense que hi haja una negociació clara sobre aquesta,  no 

plaça per plaça, sinó negociar el conjunt. 

 

El gerent manifesta que és més fàcil portar als òrgans els documents si hi ha una votació 

conjunta favorable. 

 

La representació de CSIF reitera que el personal funcionari ha de ser independent, i els llocs 

de lliure designació i eventuals, no ho són. 

 

La representació de la UGT manifesta que és un tema molt treballat i s’ha de tancar. És 

igualment important per a l’estabilització del personal, i per això votarà a favor. 

 

Se sotmet a votació la proposta i s’obté el següent resultat:  
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Vots a favor: 7 en representació de l’administració de la Universitat; 2 en representació de 

CCOO; 2 en representació de l’STEPV-Iv, i 2 en representació de la UGT. 

Vots en contra: cap. 

 

Abstencions: 2 en representació de CSIF. 

 

S’informa favorablement la proposta. 

 

6è. Torn obert de paraules. 

 

El president informa sobre la reunió mantinguda aquesta setmana amb la Conselleria en 

València. Pareix que al llarg del mes d’octubre es puga signar el conveni col·lectiu del 

personal laboral de les universitats públiques valencianes. 
 

La representació de l’STEPV manifesta que pareix que la Generalitat ara té dubtes sobre si 

ha de signar el conveni o no. 

 

El president exposa que el secretari autonòmic va indicar que faria gestions perquè la 

Generalitat signara el conveni col·lectiu. 

 

La representació de la UGT manifesta que en la biblioteca hi ha de baixa un auxiliar i no 

s’ha substituït i pregunten el perquè. El secretari manifesta que, que ell sàpiga, no s’ha 

presentat cap petició en aquest sentit al Servei de Recursos Humans. 

 

El vicegerent manifesta que pròximament es posarà en coneixement de les centrals sindicals 

l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019, però que ara es presenta un avanç: consistirà 

en 3 places, i a més hi haurà places de promoció interna i de llocs barrats. 

 

La representació de l’STEPV pregunta si hi ha informació de la Generalitat sobre el 0,3% 

sobre el qual es va demanar informe. 

 

El gerent manifesta que no hi ha cap resposta, i que quan arribe es comunicarà 

immediatament a les centrals sindicals. 

 

La representació de la UGT pregunta quantes places hi haurà de promoció interna. 

 

El vicegerent manifesta que 3 o 4 del grup A1; 1 de l’escala superior informàtica si no hi ha 

alguna incidència; 1 d’arxius i biblioteques, i 1 del grup A2 d’administració general. 

 
 

 

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

 

El secretari, 

 

Vistiplau, 

El president, 

 


