
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA MESA NEGOCIADORA DE LA JPDI  AMB EL CONSELL DE 
DIRECCIÓ  
 
Núm. de sessió:  28   
Data:  30/01/08  
Hora de començament:  10:30    
Lloc:  Sala Talaia   
 
Assistents: 
 
Per la JPDI:   
Isabel García, Teresa Navarro, Sergio González, Ramon Grau, Ramon Sans 
  
Pel Consell de Direcció: 
Enrique García-Berro,  
 
Convidats: 
Míriam Giménez, Francisco Navallas   
 
Excusats: 
Mª José Saura 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Informe del vicerector del personal acadèmic. 
3. Programa d’actuacions 
4. Reforma EAP 
5. Manual d’avaluació de l’activitat docent 
6. Comissions avaluadores de l’activitat docent  
7. Afers de tràmit  
8. Torn obert d’intervencions 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió an terior 
 

Amb les esmenes proposades s’aprova per consens l’acta núm. 27 del dia 20/10/07. 
 
2. Informe del vicerector de personal acadèmic 
 

El Vr. García-Berro  comenta que l’informe serà breu, a causa del poc temps que duu en el 
càrrec. 
 
Explica que el professor Gabriel Bugeda és el nou Comissionat per a la Planificació i 
l'Avaluació, i per tant hereta totes les competències que ell portava anteriorment.  
 
Agraeix públicament la dedicació i el treball realitzat per part de l’anterior vicerector de 
personal Sr. Jose Luis Andrés Yebra.  
 
Referent a l’esborrany del projecte decret que afecta al personal col.laborador, diu que es 
troba paralitzat a Madrid, però vol comentar que és molt restrictiu a nivell de titulacions. 
  
Informa que s’ha posat en marxa el programa ACADÈMIA de l’ANECA. Es va consultar si es  
podia fer una certificació global, i ANECA va respondre que s’ha d’acreditar individualment. 



S’han enviat mails informatius per a què es posin en contacte amb el Servei de Personal que 
els facilitaran la certificació necessària per a presentar la documentació.  
 
El Sr. Sans  pregunta quins criteris s’utilitzen. El Vr. García-Berro  respon que l’ANECA és qui 
fixa els criteris. 
  
Sobre les titulacions requerides en el decret de col.laboradors (arquitectes tècnics o enginyers 
tècnics), el Sr. Sans  comenta que aquestes segurament desapareixeran. El Sr. Navallas  
puntualitza que la data de caducitat prevista al projecte de Decret és el 03/05/2013, i a partir 
d’aquí es preveu que hi hagin titulats de grau. 
 

 
3. Programa d’actuacions 
 

El Vr. García-Berro  enumera els projectes i temes que li agradaria portar a terme i 
treballar. Comenta que aquest llistat no segueix necessàriament un ordre específic de 
prioritat, però si son els  temes que més li preocupen. 

 

1. Normativa, procediment i regulació de les comissions d’accés als cossos docents. 
Revisió dels plans de promoció i estabilització.  

2. Finalitzar la reforma de l’EAP (encàrrec acadèmic personalitzat). 

3. Aprofitar la convocatòria Ramon y Cajal a afectes d’inici de la carrera acadèmica i 
també per a  enfortir aquells departaments i/o  àrees deficitàries de personal. 

4. Finalitzar la negociació de l’adaptació dels investigadors al Conveni Col·lectiu del PDI-
L.  

5. Estudiar les condicions d’accés a la carrera acadèmica. 

6. Intentar fer més flexibles tots els processos de contractació per a les 
substitucions/baixes. 

7. Posar en marxa una Oficina Personal de Recerca que amb personal especialitzat 
gestioni tots els contractes de becaris CTT, MEC, Ramon i Cajal... 

8. Trobar solucions per als possibles falsos associats.  

9. Convocatòries de promoció dels Associats a Temps Parcial habilitats a TU en les 
àrees d’Arquitectura (ara queden exclosos dels programes de promoció i 
estabilització). 

10. Estudiar els criteris per a passar de T1 a T2 i T3 per als Associats a Temps Pacial.  

11. Definir el paper de la CSAPDIU. Reforma de funcions i objectius.  

12. Posar en marxa una convocatòria nova per a becaris/ajudants docents. 

13. Establir els criteris per a regular la publicitat i confidencialitat dels resultats de les 
avaluacions. 

 
 
5. Manual d’avaluació de l’activitat docent 
 

Es reparteix l’informe de l’AQU que contempla dues condicions i tres recomanacions per a 
certificar el manual. D’acord amb aquest informe, el Vr. García-Berro explica les modificacions 
que s’han incorporat al manual. 
 
S’accepten les modificacions. 



 
6. Comissions avaluadores de l’activitat docent 
 

El Vr. García-Berro explica el procediment que s’ha seguit per a la selecció dels membres i 
els criteris que va valorar la CSAPDIU.  
 
Es fa un repàs a la composició final de les comissions, que es presentarà a la propera CPiAS i 
al  Consell de Govern. 
 
La Mesa està d’acord amb el document.  

 
 
4. Reforma EAP (encàrrec acadèmic personalitzat ) 
 

Es reparteix el document, i el Vr. García-Berro  explica que ha estat consensuat amb el Comitè 
PDI-L, on s’ha arribat a un acord preliminar.  
 
També proposa que es pugui no aplicar aquest model al personal amb una llarga trajectòria.  
 
Comenta que el document contempla la part d’investigació, però no la de gestió, que es tindrà 
en compte en versions posteriors. 
Proposa que aquells que tinguin mèrits de gestió puguin descarregar-se d’allò que més els 
interessi. 
 
No es contempla un pla d’actuació per a la part investigadora, però hi haurà 3 períodes de 
revisió de 2 anys cadascun.  
 
La Sra. Navarro  proposa canviar el nom del document “Reforma EAP”, ja que considera que 
és un model d’avaluació. D’altra banda, creu  que  el “premi” per ser un bon investigador ha de 
ser una reducció de docència i no d’investigació, i viceversa, que per a un bon professor no 
sigui la reducció de docència.  
 
Es produeix un debat sobre el contingut del document, i el Vr. García-Berro  es compromet a 
portar a la propera Mesa Negociadora un nou document amb les modificacions incorporades. 

 
 
7. Afers de tràmit  

 
No n’hi ha. 

 
8. Torn obert d’intervencions 
 

El Sr. Sans  pregunta com està el pla de jubilacions a partir dels 60 anys. La Sra. Giménez  
explica que es va fer una reunió per al PDI-F que està en la franja d’edat que poden sol.licitar-
ho i per aquells que tenen previsió de jubilar-se al setembre.  S’acorda que s’enviarà a la Mesa 
les previsions de setembre. 
 
El Sr. Sans  pregunta què passa amb els diners acumulats que tenen els professors als 
projectes del CTT en el moment de la jubilació. 
El Sr. Navallas  respon que normalment, cada professor ho resol abans de la jubilació, perquè 
un cop jubilat, en no ser ja personal vinculat a la UPC, el CTT no els hi pot fer pagaments 
 
 



La Sra. Navarro  diu que no tenen la notificació oficial de tots els anys d’alliberament sindical. 
La Sra. Giménez  explica que a causa de la manca d’informació per part d’un sindicat no s’ha 
pogut fer la notificació de tots els anys, però si la d’aquest. En el moment que es tingui tota la 
informació es farà.  
 
Tota la Mesa Negociadora, s’adhereix a l’agraïment del Vr.García-Berro al Sr. Jose Luis 
Andrés Yebra.  

 
Sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 13:15 

 
 
 

El vicerector de Personal Acadèmic      El Vicepresident 1er de la JPDI 
 
 
 
 

 
Enrique García-Berro         Sergio González 
  


