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ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 24 DE NOVEMBRE DE 2016 DE LA MESA 
NEGOCIADORA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 
  
 
Assistents        
 
Per la Universitat            
Mª Vicenta Mestre Escrivà, Vicerectora d’ordenació 
acadèmica, professorat i sostenibilitat 
Rafael Castelló Cogollos, Director del Servei de Política 
Lingüística. 
Joan Oltra Vidal, Gerent 
Teresa Bondia Alberola, Cap del Servei de RRHH (PDI) 
 Celia Guillem Monzón, Tècnica Servei RRHH (PDI) 
 
 
Seccions sindicals 
 
Carlos Celda Muñoz (FETE-UGT) 
Pedro Ruíz Castell (FETE-UGT) 
Roberto Pérez Salom (FETE-UGT) 
Maja Seric (FETE-UGT) 
 
Fernando Casanova Valle (CCOO) 
Alexandra Valencia Peris  (CCOO) 
Amat Sánchez Velasco (CCOO) 
 
Ferran Suay i Lerma (STEPV) 
José Javier Navarro Pérez (STEPV) 
Vanessa Campos i Climent (STEPV) 
 
Joan Carles Bernat i Garcia (CGT) 
Almudena A. Navas Saurin (CGT) 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A la ciutat de València, sent les 12.10 hores del 
dia 24 de novembre de 2016, reunits els 
assistents relacionats en el marge esquerre, a 
la Sala de Juntes del nivell 3 del Rectorat, 
s’inicia la sessió de la Mesa Negociadora per a 
tractar el següent punt  en l’ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la 

sessió anterior. 
2. Reglament per a la Selecció de Professorat 

Contractat Doctor en règim d’interinitat. 
3. Relació de Llocs de Treball del PDI de la 

Universitat de València. 
4. Proposta de canvi dels articles 9 i 11 del Pla 

d’Increment de Docència en Valencià. 
5. Sol·licitud CSI.F per assistir a les reunions de 

la Mesa Negociadora  
6. Torn obert de paraules. 
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Punt 1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’Acta de la sessió de 22 de juny de 2016. 
 
Es fa dues esmenes a l’acta de la sessió de la Mesa Negociadora de data 22 de juny de 2016. 
Carlos Celda Muñoz (FETE-UGT): Punt primer, segon paràgraf, el nom correcte que ha de aparéixer és 
José Roberto Pérez. Es modifica. 
En el punt segon de l’ordre del dia es refereix als annexos a l’acta que no han estat incorporats a 
l’esborrany remés amb la convocatòria de la sessió. Se sol·licita que es torne a remetre l’acta amb els 
dos annexos.  
 
Amb aquestes correccions, s’aprova l’ acta de la sessió de 22 de juny de 2016 per unanimitat de les 
quatre seccions sindicals, CGT, CCOO, STEPV i UGT. 
  
* Demana la paraula Fernando Casanova (CCOO) per sol·licitar que el punt referit amb la petició del CSIF 
es tracte abans.  
* La Presidenta de la Mesa proposa que es tracte en primer lloc el punt 4, relatiu al Pla d’Increment de 
la Docència en Valencià, donat que està invitat a la sessió el director del Servei de Política Lingüística. 
 
Punt 4.- Proposta de canvi dels articles 9 i 11 del Pla d’Increment de Docència en Valencià. 
Mª Vicenta Mestre, Vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat, presenta aquest 
punt. 
El document ja ha estat estudiat en Comissió de Política Lingüística i en Comissió de Professorat (on va 
estar aprovat per unanimitat dels membres). Els canvis que es presenten són conseqüència de 
l’experiència durant el temps que porta desenvolupant-se el Pla actual. Quan es va aprovar la darrera 
OCA, es va ressaltar que cal felicitar-se per l’increment de l’oferta de docència en valencià i la millora de 
competències lingüístiques del professorat. 
A més a més en els criteris d’elaboració de l’OCA per al proper curs ja s’està aplicant un increment de 
l’oferta en valencià major que el previst i es fa estés al màster.  Es millora la valoració, per l’adjudicació 
de llicències per període sabàtic, de la docència en altra llengua i el fet d’estar en posessió de títols en 
valencià, anglés i altres llengües.  
 
La proposta que ara es presenta es pot concretar en la flexibilització del requisit lingüístic tant per a la 
entrada en la Universitat de València (convocatòries de places de professorat ajudant i ajudant doctor) 
com per a la promoció a places de Catedràtic d’Universitat.  
Es dóna la paraula a Rafael Castelló Cogollos, Director del Servei de Política Lingüística, que dóna 
informació sobre la política lingüística de la Universitat i sobre les capacitats lingüístiques del nostre 
professorat.  
 
A continuació s’obri un torn de paraula, finalitzat el qual i donat les discrepàncies de les seccions sindicals 
amb la proposta, la Vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat, acorda la retirada 
del punt.  
 
5.- Sol·licitud CSI.F per assistir a les reunions de la Mesa Negociadora  
Mª Vicenta Mestre, Vicerectora d’ordenació acadèmica, professorat i sostenibilitat, presenta aquest 
punt on es debat la possibilitat que la secció sindical CSI-F asista a les reunions de la Mesa Negociadora 
sense vot. Encara que està a favor del compliment del reglament, dóna suport a aquesta sol·licitud si 
n’hi ha acord dels membres de la Mesa.  
 
S’obri un torn de paraula i es somet a votació. La sol·licitud presentada pel CSI-F no es aprovada per 
obtindre sols el vot favorable de la secció sindical CGT i el vot en contra d’STEPV, UGT i CCOO.. 
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2.- Reglament per a la Selecció de Professorat Contractat Doctor en règim d’interinitat. 
Mª Vicenta Mestre, Vicerectora d’ordenació acadèmica, professorat i sostenibilitat, presenta aquest 
punt informant de la necessitat d’aquest reglament ve derivada de la decisió de la Conselleria de no 
autoritzar més contractacions de professorat Contractat Doctor Interí sense concurs públic. El text 
presentat conté modificacions i correccions introduïdes en la Comissió de Professorat. Una vegada siga 
aprovat pel Consell de Govern, es reunirà amb el professorat ajudant doctor que finalitze el seu 
contracte i amb els directors i directores de departament que tinguen a persones en aquesta situació 
per tal d’informar del nou procediment.    
  
S’obri un torn d’intervencions i la Vicerrectora intervé per aclarir que es pot afegir en el model d’acta un 
apartat amb la puntuació de l’entrevista i la motivació i que no hi ha marge de negociació amb la 
Generalitat perquè no es pot ocupar places amb figures contractuals sense concurs públic, ni ens podem 
demorar més.  
 
Pedro Ruiz (UGT): Facilitarà una relació d’errades ortogràfiques. Pregunta a la Vicerectora si el perfil amb 
el qual ix a concurs la plaça de contractat/da doctor/a interí/na s’hereta quan la plaça isca com de 
contractat/da doctor/a. La Vicerectora informa que això no està regulat en l’actual normativa.  
 
Finalitzat el torn de paraula es somet a votació aquest punt que s’aprova amb el vot unànime de les 
quatre seccions sindicals CGT, UGT, CCOO i l’STEPV. 
 
3.- Relació de Llocs de Treball del PDI de la Universitat de València. 
Mª Vicenta Mestre, Vicerectora d’ordenació acadèmica, professorat i sostenibilitat, presenta aquest 
punt informant que el document inclou les modificacions realitzades l’últim any i l’actualització de la 
plantilla (ex. Canvis d’àrea de coneixement). Inclou als investigadors/es indefinits.  
 
Es somet a votació aquest punt que s’aprova amb el vot unànime de les quatre seccions sindicals CGT, 
UGT, CCOO i l’STEPV. 
 
 
6.- Torn obert de paraules. 
- Mª Vicenta Mestre, Vicerectora d’ordenació acadèmica, professorat i sostenibilitat, informa que la 
Generalitat ha comunicat verbalment el seu vist-i-plau al conveni de la Universitat de València amb 
l’AVAP per l’avaluació de sexennis del professorat ajudant doctors, del professorat contractat doctor 
interí i del personal investigador. Anirà al proper consell de govern per després ser signat pel Rector.  
Es tractarà de fer coincidir la convocatòria amb la nacional. La conselleria no ha acceptat la remuneració 
d’aquests sexennis al professorat ajudant doctor encara que havia estat demanat per les Universitats.  
 

- Per altra banda, informa també que el darrer dia 21 de novembre va arribar l’informe definitiu i positiu 
de l’AVAP i de l’ANECA del programa DOCENTIA de la Universitat de València que es farà públic a la 
pàgina web de la Unitat de Qualitat i del Servei de Recursos Humans – PDI. Vol recordar que durant el 
primer any de vigència la seua aplicació serà voluntària i sense conseqüències per al professorat que 
participe. S’informarà el professorat interessat a estar avaluat en la primera quinzena de desembre i en 
la primera quinzena de gener. La ferramenta informàtica per implantar aquest procediment, 
previsiblement, estarà operativa el mes de gener.  
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Sense més assumptes que tractar, i a les 14.45 hores, la Presidenta clou la sessió, del contingut de la 
qual s’entén aquesta acta.  
 
La Secretària        Vist-i-plau 

La Presidenta de la Mesa Negociadora 
 

 
Celia Guillem Monzón        Mª Vicenta Mestre Escrivà. 


