ACTA DE LA REUNIÓ DE LA MESA NEGOCIADORA DE LA JPDI AMB EL CONSELL DE DIRECCIÓ

Núm. de sessió: 30
Data: 03/06/08
Hora de començament: 9:30 hores
Lloc: Sala Llac
Assistents:
Per la JPDI:
Mª José Saura, Teresa Navarro, Isabel Gallego, Ramon Grau, Ramon Sans
Pel Consell de Direcció:
Enrique García-Berro,
Convidats:
Francisco Navallas
Excusats:
Sergio González
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
Informe del vicerector de personal acadèmic
Pacte de dedicació del professorat de la UPC
Complements docents i de gestió
Torn obert d’intervencions

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per consens l’acta núm. 29.

2. Informe del vicerector de personal acadèmic
El Vicerector explica que encara no hi acord global respecte al increment de l’IPC 2008 en la
Funció Pública.
Informa que la CNEAI ens comunicarà els resultats de l’avaluació dels mèrits de recerca
(sexennis) a mitjans de juny, és per això que es preveu abonar a la nòmina de juliol.
També informa que, per diversos motius s’han produït errors en les quantitats abonades a les
nòmines d’alguns professor. Explica el procés dut a terme per solucionar-ho. Encara que s’estan
incrementant els esforços i els controls de qualitat, es preveu que especialment aquest mes de
juny serà complicat per la quantitat de conceptes a incorporar a un aplicatiu que està saturat.
Comenta també que s’està estudiant una nova eina de RRHH.
El Vicerector fa entrega a la Junta PDI del dictamen jurídic sobre els romanents del CTT en el
moment de la jubilació del PDI. Igualment s’entreguen les dades dels 7 casos de professors
Associats a Temps Complet que no tenen acreditació.
Es tracta el tema d’informar a la Junta PDI dels expedients sancionadors oberts a professors. I

Entre d’altres,en concret la Junta demana informació completa de l’expedient obert a un
professor. El Vicerector es compromet a sol·licitar un informe jurídic sobre l’abast d’informar
d’aquest tema als òrgans de representació social.
3. Pacte de dedicació del Professorat de la UPC
Es fa un repàs del document, i el Vicerector explica els canvis introduïts.
La Junta proposa diferents modificacions. Finalment, s’acorda incorporar els següents canvis,
entre d’altres:
- El títol canvia a Règim de dedicació del professorat.
- En el marc normatiu s’inclou l’article 33 de la LOU (docència).
- En l’apartat 5 es reestructura, fent constar la valoració de 3 ítems: docència, investigació i
gestió. L’apartat d’investigació es mesurarà d’acord a 3 subapartats: trams, projectes i
formació de doctors.
- Respecte als projectes, es fa constar que els competitius es tindran en compte amb
independència del seu import, i els no competitius hauran de ser de 15.000 euros mínim els
dos primers anys i 18.000 euros els anys següents.
- Les activitats de gestió es tindran en compte per a qui tingui trams i per a qui les estigui
realitzant en el moment de l’avaluació.
- En la modalitat b) del pla d’actuació, es fa constar que mentre es trobi realitzant el pla, no serà
avaluat dels ítems d’investigació.
- Respecte a la incorporació a un grup de recerca, s’estableix que aquesta persona no
computarà a efectes de resultats del grup.
- S’inclou els apartats de procediment, calendari, i de mecanismes de seguiment.
El Vicerector informa que amb les modificacions introduïdes, el document es presentarà a la
propera Comissió de Personal i Acció Social del mes de juny.
4. Complements docents i de gestió
El Vicerector explica com ha anat el procés de sol·licitud dels complements, i informa que la
resolució es presentarà a la propera CPiAS i a AQU, i posteriorment al Consell de Govern.
5. Torn obert d’intervencions
La Junta sol·licita informació sobre el pas de TEU a TU sense concurs per a la mateixa plaça que
estan ocupant. El Vicerector informa que s’efectuaran convocatòries per aquest pas i es
tramitaran per a la seva publicació al BOE cada 2 mesos.
També demana informació sobre les certificacions dels càrrecs i quins considera la UPC como
assimilables a efectes d’acreditació.
Atès que afecta al PDI, la Junta sol·licita informació del mapa de graus i màsters.

Sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 13:00 hores.
El vicerector de Personal Acadèmic

La presidenta de la JPDI

Enrique García-Berro

Mª José Saura

