
 

MESA NEGOCIADORA DEL 16 DE MAIG DE 2018 
 
Mesa Negociadora que tindrà lloc el 16 de maig a les 11:00h., a la Sala de 
Juntes nivell 3,  de l'Edifici del Rectorat, per a tractar el següent, 
 
 ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors. 

2. Aprovació, si escau, de modificació de la Normativa sobre dedicació 
docent del personal docent e investigador a temps complet de la 
Universitat de València. 

3. Torn obert de paraules. 
 



ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 18 D’ABRIL DE 2018 DE LA MESA 
NEGOCIADORA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 

Assistents 

Per la Universitat          
Ernest Cano Cano, Vicerector d’ordenació 
acadèmica i professorat. 
Joan Oltra Vidal, Gerent 
José Ramírez Martínez, Vicegerent de RRHH i 
Organització Administrativa. 
Teresa Bondía Alberola, Cap de Servei de Recursos 
Humans PDI. 
Laura Coscollá Pascual, Tècnica Servei RRHH (PDI) 

Seccions sindicals 

Carlos Celda Muñoz (FETE-UGT) 
Pedro Cabrera (FETE-UGT) 
Maja Seric (FETE-UGT) 
Javier Silvestre Donat (FETE-UGT) 
Roberto Pérez Salom (FETE-UGT) 

Fernando Casanova Valle (CCOO) 
Maribel Belda Ferrer (CCOO) 
Amat Sánchez Velasco (CCOO) 

Francesc Mari i Grafià (STEPV) 
Jose Francisco Martínez Pastor (STEPV) 
Anma Lauma Diaz Iglesias (STEPV) 

Ramón Lozano Escrig (CGT) 
Joan Carles Bernad i Garcia (CGT) 

A la ciutat de València, sent les 11:00 hores del 
dia 18 d’abril de 2018, reunits els assistents 
relacionats en el marge esquerre, a la Sala de 
Reunions del nivel 3 del Rectorat, s’inicia la 
sessió de la Mesa Negociadora per a tractar el 
següent ordre del dia: 

1. Aprovació, si escau, de les actes de les
sessions anteriors.

2. Modificació del Reglament de Selecció del
PDI de la UV per a incorporar la possibilitat
de perfil docent i/o investigador i
especificar les característiques del perfil
docent.

3. Proposta de readscripció de sis places de
TU previstes per a la promoció del
professoratcontractat doctor per al curs
18/19.

4. Proposta per a la reducció de jornada
laboral per a majors de 60 anys (punt inclòs 
a proposta de STEPV).

5. Torn obert de paraules.

Publicada al DOGV de 17 d’abril de 2018, la resolució d’11 d’abril de 2018, del Rectorat, per la 
qual s’aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, 
el gerent i altres òrgans d’aquesta universitat, la presidència de la mesa negociadora correspon 
al Vicerector d’ordenació acadèmica i professorat. 

Abans de començar, i tal com es va acordar a darrera reunió, el president de la mesa lliura als 
assistents una còpia de l’informe emés pel professor Carlos Alfonso Mellado respecte a la 
possibilitat que els contractes de professorat associat puguen tindre una durada superior a un 
any (s’adjunta com annex I). 



Punt 1.- Aprovació, si escau, de les actes de la sessió anterior. 

Per unanimitat del vot de totes les seccions sindicals presents aproven les actes de les sessions 
anteriors.  

 

Punt 2.- Modificació del Reglament de Selecció del PDI de la UV per a incorporar la possibilitat 
de perfil docent i/o investigador i especificar les característiques del perfil docent. 

El president de la mesa negociadora, Ernest Cano, fa una introducció per a explicar les raons que 
han fet necessària la modificació del reglament de selecció del PDI respecte als perfils docent 
i/o investigador, així com a la d’especificar les característiques d’aquests perfils.  

S’obri un torn d’intervencions. 

CCOO manifesta que s’hauria de concretar al document el concepte de “matèria de formació 
bàsica obligatòria” mitjançant algun criteri interpretatiu o instrucció al respecte. SETPV dona 
suport a la proposta formulada per CCOO. 

UGT pregunta sobre els possibles problemes de legalitat que poden implicar els perfils docents. 
El Vicerector d’Ordenació Acadèmica respon que aquests han de ser justificables. CGT fa palés 
que la manca de concreció respecte al que s’entén per línia d’investigació pot generar 
inseguretat jurídica. 

Tenint en compte les aportacions realitzades, es modifica la proposta de Reglament de Selecció 
del PDI de la UVEG amb les modificacions introduïdes al paràgraf primer i que s’incorpora com 
a document annex II d’aquesta acta. 

 

Punt 3.- Proposta de readscripció de sis places de TU previstes per a la promoció del 
professorat contractat doctor per al curs 18/19. 

Per unanimitat del vot de totes les seccions sindicals s’aprova la proposta de readscripció de sis 
places de titular d’universitat per a la promoció del professorat contractat doctor que no havien 
estat sol·licitades: tres d’elles es destinen a estabilització del professorat associat i altres tres a 
promoció a TU de professorat contractat interí acreditat a TU posteriorment a la seua sol·licitud 
de promoció a Contractat Dr. 

 

Punt 4.- Proposta per a la reducció de jornada laboral per a majors de 60 anys (punt inclòs a 
proposta de STEPV). 

Pren la paraula José Ramírez, Vicegerent de RRHH i Organització Administrativa i explica que, 
encara que la proposta d’inclusió del punt en l’ordre del dia s’ha realitzat dins de termini, en 
aquests moments el tema no es pot abordar jurídicament per la manca d’un instrument 
normatiu i la consideració, per part dels tribunals, de la jornada de treball com a normativa 
bàsica de l’estat. 

A més, a la Universitat caldria estudiar l'impacte i la viabilitat d’una mesura d’aquest tipus 
donada l’elevada edat de la plantilla. 

STEPV pensa que ara és un bon moment donada la sensibilitat de la nova rectora amb aquest 
tema, i que també hi ha un acord del Claustre que es podria executar i implantar com per 
exemple ho ha fet la Universitat d’Alacant. 



El Gerent intervé i explica que, mentre la taxa de reposició d’efectius no supere el 100% i es 
puguen cobrir totes les vacants existents no es pot implantar una mesura de reducció de 
jornada. El Vicegerent fa un incís per a dir que la Universitat pot organitzar la jornada, però és 
l’estat el que estableix que la jornada són 375 hores setmanals en còmput anual. 

UGT proposa que, malgrat tot, es comence a estudiar el tema en una comissió de treball. 

CCOO lliura al president de la mesa un document que recull la seua proposta de reducció de 
jornada per a majors de 60 anys, i que s’annexa com document III. 

Punt 5.- Torn obert de paraules 

El Vicegerent explica que, detectada una errada en la redacció de la recent normativa de borses 
de treball, i fins que el text és modifique, donada la urgència de procedir a nomenaments de la 
borsa de Grup A, subgrup A2, escala tècnica de gestió, és necessari dictar una instrucció de la 
gerència que després de passar per mesa negociadora, s’inclouria al text. 

STEPV fa una reflexió respecte al contingut de la disposició addicional vint-i-sisé, de la Llei 
22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018 i la carrera 
professional del personal funcionari de carrera i laboral fix d’administració i serveis de les 
universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

UGT demana es fixe una data per a la creació d’una comissió de treball per al tractament de la 
carrera professional i l’abonament de triennis en situacions d’incapacitat temporal. 

CCOO pregunta el nombre de personal interí que es veuria afectat en una possible aplicació de 
la carrera professional. Sol·licita també informació respecte recent nomenament de personal 
eventual. José Ramírez explica que s’han amortitzat quatre places de manteniment i s’han creat 
2 places de secretària/secretari d’alt càrrec, un cap de gabinet del rector i una periodista, amb 
el mateix complement específic que tenia abans. 

Sense més assumptes que tractar, i a les 13:15 hores, el President clou la sessió, del contingut 
de la qual s’extén aquesta acta.  

La Secretària Vist-i-plau 
El President de la Mesa Negociadora 
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Annex II





Annex III





                                   
NORMATIVA SOBRE DEDICACIÓ DOCENT DEL PERSONAL DOCENT I 
INVESTIGADOR A TEMPS COMPLET DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
Per ACGUV 112/2012, de 8 de juny de 2012, adoptat previ acord de la Mesa 
Negociadora de 5 de juny de 2012, es van aprovar els criteris per a l’aplicació 
del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de Mesures Urgents de 
racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, que va establir la 
dedicació docent del professorat funcionari dins d’uns marges determinats pel 
nombre de sexennis reconeguts en l’avaluació de l’activitat investigadora. El 
mateix acord aprovà l’aplicació d’aquest sistema al professorat contractat laboral 
de caràcter indefinit de la Universitat de València, atenent que aquest col·lectiu 
també sotmet a avaluació la seua activitat investigadora conforme al conveni 
signat amb la CNEAI i compta amb el reconeixement de sexennis investigadors.   
L’acord també es referia a la dedicació docent del professorat ajudant i ajudant 
doctor i contenia mesures complementàries que ja han perdut la vigència, per la 
seua temporalitat. A fi de comptar amb una regulació integrada i actual de la 
dedicació del personal docent i investigador a temps complet, dins del marc 
legal de la LOU, s’aprova aquesta text normatiu. 
 
La dedicació docent màxima del professorat es fixa en 270 hores anuals, 
conforme a l’acord del consell de govern 46/2017, de 28 de març, adoptat dins 
del marc del reconeixement integral de la dedicació del professorat.  
 
 
Article 1. Àmbit d´aplicació  
 
Aquesta normativa estableix les bases per les quals la Universitat de València 
regula, dins dels marges previstos per l’article 68.2 de la LLei Orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’Universitats, la dedicació docent del personal docent i 
investigador funcionari i del personal docent i investigador contractat doctor i 
col.laborador amb un règim de dedicació a temps complet. Així mateix, regula la 
dedicació docent del professorat ajudant i ajudant doctor. 
 
Article 2. Conceptes i definicions 
 
A l´efecte d'aquesta normativa caldrà tenir en compte els conceptes següents: 
 
1. Nombre de períodes de l´activitat investigadora reconeguda de conformitat 
amb el Reial Decret 1086/1989, de 28 d´agost, sobre retribucions del 
professorat universitari, i que haja donat lloc a la percepció del complement de 
productivitat que l'esmentat Reial Decret preveu en l´article 2.4.  Aquest nombre 
de trams de recerca s´usarà per a establir la dedicació docent inicial del 
personal docent i investigador funcionari en règim de dedicació a temps 
complet. 
 
2. Nombre de períodes de l´activitat investigadora avaluats positivament per la 
CNEAI.  Aquest nombre de trams de recerca s´usarà per a establir la dedicació 
docent inicial del professorat contractat doctor i col·laborador. Eventualment, 
també s´usarà per a establir la dedicació docent inicial del personal docent i 
investigador funcionari en règim de dedicació a temps complet, sempre que, pel 
temps transcorregut, no n'haguera estat possible la convalidació per la CNEAI 
als efectes que estableix el Reial Decret 1086/1989. 



 
3. Nombre de períodes de l´activitat investigadora avaluats positivament per 
l’AVAP.  Aquest nombre de trams de recerca s´usarà per a establir la dedicació 
docent inicial del professorat contractat doctor interí . que no compte amb 
l’avaluació de l’activitat investigadora per la CNEAI. 
 
4. Últim tram de recerca viu. S´entendrà que l´últim tram de recerca està viu si 
no és possible legalment tenir un altre tram de recerca posterior a l´últim 
concedit. tenint en compte els anys exigits legalment per a poder tenir un tram 
de recerca i les excepcions regulades en l’article 3.4.i 3.5 
 
Tots aquests indicadors s´obtindran amb anterioritat a l´1 de gener de l´any 
d´inici de cada curs acadèmic i seran la base per al càlcul de la dedicació docent 
individual en aquell curs, sense perjudici del que disposa la disposició transitòria 
primera.  
El nombre de períodes avaluats favorablement que es tindrà en compte per a 
determinar la capacitat docent individual del professorat serà el que conste 
reconegut a l’inici del curs acadèmic.  
 
 
Article 3. Dedicació docent general del professorat funcionari, contractat 
doctor i col·laborador 
 
1. L’article 68.2 de la LOU, estableix amb caràcter general, l´equivalent a 24 
crèdits ECTS de dedicació a l´activitat docent del personal docent i investigador 
funcionari. Tenint en compte, a l´efecte de dedicació del professorat, que un 
crèdit ECTS equival a 10 hores presencials amb l´alumnat, s´obté, amb caràcter 
general, un total de 240 hores de dedicació a l´activitat docent, calculades sobre 
30 setmanes lectives dins del curs acadèmic 
 
 2. A la Universitat de València aquesta serà, amb caràcter general, la dedicació 
a activitats docents (d’ara endavant, “dedicació docent”) tant per al personal 
docent i investigador funcionari com per al professorat contractat doctor i 
col.laborador amb un règim de dedicació a temps complet. 
 
3. Conforme amb l’esmentat precepte legal, l’esmentada dedicació docent es 
modularà en funció del nombre de sexennis reconeguts, sense perjudici de les 
reduccions docents establertes per la normativa que hi resulte aplicable i, en 
particular, per la que siga aprovada pel Consell de Govern de la Universitat de 
València, dins del marc del reconeixement integral de la dedicació del personal 
docent i investigador. 
 
4.  No obstant això, el professorat que haja gaudit dels permisos per maternitat, 
paternitat, adopció, acolliment, acumulació de la reducció per lactància, de 
períodes d’excedència per cura de fills o de familiars, situacions d’excedència, 
reducció o adaptació de jornada per violència sobre la dona, o bé haja patit un 
període d’incapacitat temporal superior a tres mesos, tindrà una dedicació 
màxima de 240 hores durant el curs següent a la finalització d’aquestes 
situacions. 
 



5. El professorat que acredite la cura directa, per guarda legal,  d’un/una menor 
de dotze anys, de persona major que requerisca especial dedicació o de 
persona amb discapacitat que no desenrotlle activitat retribuïda, o bé la cura 
directa de familiars, fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons 
d’edat, accident o malaltia no puga valdre’s per si mateix i no desenrotlle 
activitat retribuïda, -en els termes de l’article 48 h) de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic- tindrà una dedicació màxima de 240 hores mentre perdure la 
situació i durant el curs següent a la finalització de la mateixa .  
A aquests efectes s’aplicaran les definicions i acreditacions previstes en els 
articles 2 i 3 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del consell de la 
Generalitat Valenciana.  
El professorat afectat tindrà que acreditar aquestes situacions per a cada curs 
acadèmic prèviament a l’aprovació del pla d’ordenació docent del departament i 
en tot cas abans del 15 de maig de l’any en curs. 
 
Article 4. Dedicació docent individual en funció del nombre de trams de 
recerca  reconeguts 
 
1. La dedicació docent inicial del personal docent i investigador funcionari, 
contractat doctor o col.laborador, en règim de dedicació a temps complet, 
s´obtindrà de la manera següent: 
a) Amb caràcter general, la dedicació docent inicial serà de 240 hores anuals, 
conforme s’expressa en l’article 3. 
b) Tindrà una dedicació de 160 hores anuals el professorat Titular d’Universitat, 
Titular d’Escola Universitària o Catedràtic d’Escola Universitària o contractat 
laboral indefinit amb tres o més avaluacions positives consecutives i l’últim tram 
de recerca viu, el professorat catedràtic d’Universitat amb quatre o més 
avaluacions positives consecutives i l’últim tram de recerca viu, així com el 
professorat que haja superat favorablement cinc avaluacions. 
c) Tindrà la dedicació màxima de 240 hores anuals o la que establisca el consell 
de govern, prèvia negociació sindical, el professorat funcionari, contractat doctor 
o col·laborador que no haja sotmès a avaluació el primer període de sis anys 
d’activitat investigadora o que haja obtingut una avaluació negativa d’aqueix 
període. Així mateix, correspondrà aqueixa dedicació sempre que hagen 
transcorregut més de sis anys des de la darrera avaluació, sense perjudici d’allò 
previst en l’article 3, apartats 1 i 2 d’aquest Reglament. 
2. No obstant això, les persones que accedisquen a places de professorat 
contractat doctor o titular d’universitat tindran una dedicació docent inicial 
màxima de 240 hores durant el curs acadèmic de la seua incorporació i el 
següent, per tal d’afavorir la seua activitat investigadora.  
2. Sobre la dedicació inicial, podran aplicar-se les reduccions reglamentàries 
aprovades pel consell de govern en atenció a activitats especifiques de 
docència, investigació o gestió, en el marc del reconeixement integral de la 
dedicació del professorat.  
 
Article 5. Dedicació docent del professorat ajudant i ajudant doctor. 
 
El professorat ajudant doctor tindrà una dedicació docent de 240 hores anuals. El 
professorat ajudant tindrà la dedicació anual de 60 hores, d’acord amb allò previst en la 
LOU. 



 
Disposició addicional primera  
 
El professorat ajudant doctor que accedisca de forma interina o definitiva 
interinament a una plaça de  contractat doctor/contractada doctora i compte amb 
períodes sexennals d’investigació avaluats positivament per l’AVAP, tindrà la 
dedicació docent  que corresponga al nombre de períodes reconeguts.  
 
Disposició addicional segona. 
 
El professorat ajudant doctor o contractat doctor interí que tinga períodes 
d’investigació avaluats positivament per l’AVAP i passe a ser professorat 
funcionari, en tant no obtinga l’avaluació d’aquests períodes per la CNEAI 
mantindrà la dedicació docent que tenía anteriorment conforme al nombre de 
sexennis reconeguts. L’avaluació per la CNEAI s’haurà de demanar en la 
convocatòria immediata a la pressa de possessió en el cos docent. En altre cas, 
el professorat passarà a la dedicació docent màxima establerta d’acord amb 
aquest reglament.  
 
Disposició transitòria primera  
 
 
A fi de no perjudicar el professorat que tinga actualment en tràmit el 
reconeixement d’un sexenni investigador, per a determinar la dedicació docent 
que li correspon durant el curs 2017/2018 se li aplicarà la dedicació docent que 
li correspondria si li fóra reconegut el període investigador presentat i pendent 
d’avaluació. Una vegada la CENAI notifique a la Universitat els sexennis resolts, 
es revisarà la dedicació docent del professorat i s’ajustarà a la que corresponga 
d’acord amb el sentit de les dites resolucions.  
 
Disposició transitòria segona sense contingut 
 
Durant el curs 2017/2018 el professorat contractat doctor interí tindrà una 
dedicació docent inicial de 240 hores. 
 
 
Disposició derogatòria 
 
Amb l’entrada en vigor d’aquesta normativa quedarà sense efecte l’acord del 
consell de govern 112/2012, de 8 de juny. 
 
Disposició final 
 
Aquesta normativa entrarà en vigor des de l’endemà de la seua aprovació pel 
consell de govern. 
 
 

PROPOSTA INFORMADA FAVORABLEMENT A LA COMISSIÓ DE 
PROFESSORAT DE 3/5/18  

 



 
 

 

 

 

 



 



Secció sindical del STEPV-Iv a la 
Universitat de València 

Locals sindicals. Avda. Blasco Ibàñez, 21 46010-
VALÈNCIA Tel. 96 3 98 30 18

http://stepviv.blogs.uv.es/ stepv@uv.es 

Davant la convocatòria de mesa negociadora prevista per al proper

16 de maig, la secció sindical de l'STEPV sol·licita la inclusió del següent

punt en l'ordre del dia:

"Pla d'estabilitat per al personal d'administració i serveis major de 55 anys"

Salutacions cordials.

València, 9 de maig del 2018

http://stepviv.blogs.uv.es/%20stepv@uv.es



