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ACTA DEL PLE DE LA CQMISS1Ó D'ORPENACIÓ ACADÉMICA I PROFESSORAT,
CELEBRADA EL DÍA 15 DE MAIG DE 2017.

Reunits a la sala de juntes de l'edifici de Rectorat i Servéis Generáis, en segona
convocatoria a les 10.00 hores, els membres del Pie de la Comissió d'Ordenació Académica
i Professorat, presidida peí vicerector d'Ordenació Académica i Professorat, José L.
Penadés Martínez, i amb Insistencia de la directora del Secretariat d'Ordenació
Académica, Teresa Cantó López, el director del Secretariat de Professorat, David Guijarro
Espí, iactuant-hi com a secretan Alfredo Martínez Pérez; el vicerector dona la benvinguda
en qualitat de nous membres d'aquesta Comissió com adirectors de departament aCarlos
Untiedt Leucona, Gabriela Guillena Townley, Juan Mora López, M. Paloma Moreda Pozo,
Alberto Lorrio Alvarado, José Miguel Andreu Rodes, César García Andreu i al degá de la
Facultatd'Educació, José M. Esteve Faubel.

Acontinuado es tracten els punts de l'ordre del dia que compren la convocatoria ique
a continuado es relacionen:

i iprf.r* iaprovació. si escau. de l'acta de la sessió de 20 de gener de 2017.

S'aprova per unanimitat l'acta esmentada, sense cap allegado.

7 Informe del presiden!

El vicerector informa sobre la publicado, el passat 1 d'abril, del Reial decret llei
6/2017, de 31 de marc, en el qual es fixa una taxa de reposició fins a un máxim d'un 100%
per ais cossos de catedrátics d'universitat, professors titulars d'universitat i professors
contractats doctors d'universitat. No s'hi esmenta cap percentatge aplicable ais qui van
finalitzar el gaudi d'un programa Ramón yCajal, com va ocórrer en altres ocasions. Es va
rebre recentment la confirmado, per part de la Conselleria d'Hisenda, sobre el nombre de
places que comporta per a la Universitat d'Alacant, 53, que correspondran a places de
professors titulars d'universitat, que comportaran 53 places mes que s'oferiran per a la
promoció de professors i professores titulars d'universitat a catedrátics i catedrátiques
d'universitat.

L'esborrany de la Llei de pressupostos generáis de l'estat conté una referencia a una
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taxa addlclonal corresponent a la transformado de personal ínter! a fix, pero no estable.*
que siga aplicable a universitats. Així mateix, la Secretaria d'Estat d'Educació está
plantejant-hl una esmena perqué el pas de contractat doctor aprofessor titular d'universitat
no consuma taxa de reposició.

En relació amb la compatibilitat deis llocs de professor associat amb els de personal
d'administració i servéis d'aquesta Universitat, amb la finalitat d'evitar els conflictes que es
produten pels horaris exercits, l'equip de direcció ha adoptat un acord segons el qual, si no
es poden ajusfar els horaris de docencia otutoría com aprofessor associat, podrá canviar-
se el torn de treball com a personal d'administració iservéis, si es disposa del vistiplau del
responsable de la unitat corresponent, per al període complet en qué es corresponga amb
horari de docencia o tutoria.

3. Prafigsta de nom^nament com a nrnfessor emérit de Mauro Hernández Pérez,
pCrtanvent al D»Partament de Prehistoria. Arauenlonia. Historia Antiqa, Filología
Greaa i Filnloaia Llatina, peral curs ar.ariémic 2017/2018.

El vicerector informa que s'ha rebut la proposta de nomenament com a professor
emérit de Mauro Hernández Pérez, es compleixen tots els requisits establits per a aixó ies
disposa del vistiplau del Departament al qual está adscrit i de la Facultat de Filosofía i
Lletres. Es proposa l'lnforme favorable d'aquesta Comissió per a la seua aprovació peí
Consell de Govern.

S'hi emet un informe favorable per unanimitat.

a pjgBQgta h» reacio, per al Cjjre ar.adémic 2017/2018. deis contractes d'emérit de
Rgniamín Pitra v Martin de los §arrtBg (Departament de Sociología I), Enrique Rubio
^remades (Departament de Filo'nnia Fsoanvola. Iinqüística General i Teoria de la
I¡teratural i p.mHirmo López r..t« (Departament de Química Analítica, Nutricio i
Bromatoloqia).

Es proposa la renovació deis contractes de professors emérits de Benjamín Oltra y
Martín de los Santos (Departament de Sociología I), Enrique Rubio Cremades (Departament
de Filología Espanyola, Lingüística General ¡Teoria de la Literatura) iGuillermo López Cueto
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(Departament de Química Analítica, Nutricio i Bromatologia). Es disposa del vistiplau deis
departaments corresponents.

S'hi emet un informe favorable per unanimitat.

5. Proposta de resolució de la convocatoria de períodes sabática per a professorat de
la Universitat d'Alacant. Curs académic 2017/2018.

El Vicerectorat informa que s'ha incrementat en un 50% el pressupost destinat per a
les ajudes ais professors que gaudeixen d'un període sabátic, que passa de 20.000 €a
30.000 €. Al mateix temps, el llistat enviat inicialment es va remetre de nou, ja que va haver
de modificar-se perqué una professora va renunciar a l'ajuda económica, per la qual cosa va
caldre repartir l'import que aquella tenia assignat en principi.

S'emet un informe favorable sobre la proposta plantejada.

6 pronoste ¿oferta d'ocupació púhlir.a per al'anv 2017 de places de personal docent
i investigador.

Tenint en compte el que ha detallat ['informe del vicerector realitzat en aquesta reunió,
es proposa una oferta d'ocupació pública corresponent al collectiu de personal docent i
investigador, que assoleix un total de 53 places de tom lliure, i un altre nombre igual de
places corresponent apromocions de professor titular d'universitat acatedrátic d'universitat.

S'informa, així mateix, que a petició d'un departament s'oferirá una placa per a l'accés
a persones amb discapacitat, sense que comporte un increment del nombre de places
inicialment previst per a la taxa de reposició.

Ates que els terminis per a convocar les places que componen l'oferta d'ocupació
pública proposada son molt ajustats, ja que es pretén que la convocatoria siga publicada cap
al 15 d'agost, o potser abans, si es rep l'autorització de la Conselleria d'Hisenda, s'ha
establit que el PAS destinat a les secretarles deis departaments preparará la proposta de
membres que componen les comissions titulars i suplents per a cadascuna de les places
que corresponguen a cadascun d'aquests, de manera que en el Servei de Selecció i
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Formado puguen gestionar aqüestes convocatóries amb la rapidesa necessana, a causa del
gran volum que implica aquesta preparado.

S'hi emet un informe favorable per unanimitat.

7. Proposta d'aprovació deis criteris per ala dotació de places pertanyents ais cossos
docents universitaris en funció de la taxa de reposició de 2017.

El vicerector informa que aquests criteris son modificables en fundó de la disposició
de places disponibles segons la legislado que corresponga aplicar en cada anualitat.
Per a l'oferta d'ocupació corresponent per al curs próxim es proposa que es modifique el
máxim de places per departament ieos passant de dos avuit places iel máxim del nombre
de places en el conjunt deis dos cossos de professor titular d'universitat i catedrátics
d'universitat, que passa de tres a onze places. Aquest augment es determina de manera
proporcional al'augment produít en la mateixa taxa de reposició.

S'hi emet un informe favorable per unanimitat.

a Proposta de modificado de plantilla docent.

El vicerector fa constar que s'ha obtingut l'informe favorable a la dotació de plantilla
proposada per part de totes les seccions sindicáis i per part de la Mesa Negociadora
celebrada el passat dia 12 de maig.

A continuado, es detallen dues errates detectades en el document remes ais
membres de la Comissió, que consisteixen en el següent:

1a. En l'área de Psicología Básica del Departament de Psicología de la Salut, en
l'activitat de la plaga de professor ASO DC04436, cal suprimir "Docencia en
l'assignatura de ...".

2a. En el Departament de Filología Catalana, al final del punt 2n ("Modificado de
plantilla sense augment de cost"), s'indica que la plaga de professor ASO DC02035
ésd'incídéncia, quan realment és de plantilla. Per tant, s'elimina "d'incidéncia".
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La proposta de modificado de plantilla inclou vuit places de contractat doctor
corresponents a altres places d'ajudant doctor que finalitzen el contráete. També inclou
places d'ajudant doctor amb l'amortització de places d'ajudant, així com ajustos de dedicado
de places de professor associat. Ames, inclou la creado de 40 places d'ajudant i ajudant
doctor per execució de la partida pressupostária corresponent a l'atracció de talent jove, que
comporta un import de 400.000 €per al període que va del setembre al final d'aquest any.

Els directors de departament han rebut informes sobre els criteris per a la distribució
de les places corresponents a la plantilla proposada, s'ha establit un percentatge del 10%
per a places d'ajudant i professor ajudant doctor i s'ha prioritzat en árees amb déficit de
professorat atemps complet; es pot baixar el percentatge del 10% si encara queden places
per assignar. Addícionalment, amb la finalitat d'afavorir la renovado de plantilla en aquelles
árees amb un major nombre de professorat major de 60 anys, s'ha considerat que el
professorat major de 60 anys es reduísca del nombre de professors en plantilla en fundó del
percentatge de reducció individual assignat.

El director del Departament de Construccions Arquitectóniques informa el vicerector
sobre el problema que es presenta en el Departament que dirigeix, ates que hi ha un
coMectiu important de professorat próxim acomplír l'edat de 60 anys, la qual cosa comporta
uns descomptes importants en el conjunt de la capacítat docent que poden implicar
dificultats per a la impartido docent per l'área. El vicerector respon que el seu Departament
és un deis que s'han beneficiat per les noves mesures proposades que afavoreixen la
incorporado de places d'ajudant iajudant doctor en aquells departaments amb professorat
major de 60 anys.

La directora del Departament de Fisiología, Genética i Microbiología planteja que es
puga ampliar el percentatge de places dotades de les categories d'ajudant i professor
ajudant doctor.

El director del Departament d'Edificació i Urbanisme argumenta que aquest criteri és
l'únic que té la Universitat per a controlar l'estructura estándard que han de conservar els
departaments.

S'hi emet un informe favorable per unanimitat.
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9. Assumptes de trámit:

9.1. Proposta de canvi d'área de coneixement de la placa de professor associat
DC02312. ocupada actualment per Victoria Verdú Horca, que passa de Tarea de
Comercialitzacin i Investigació de Mercats a l'área d'Economia Financera i
Comptabilitat. totes dues árees del Departament d'Economia Financera i

Comptabilitat.

Proposta de canvi d'área de coneixement de la placa de professor associat DC03765,
ocupada actualment per Javier fíishert Miralles. que passa de l'área d'Enqinyeria de la
Construcció a l'área d'Enqinyeria Eléctrica, totes dues árees del Departament

d'Enqinyeria Civil.

S'informa que els canvis proposats teñen el vistiplau deis departaments corresponents
i del mateix Vicerectorat. Aquests canvis tindran efectes económics i administraos des de
l'inici del curs académic 2017/2018.

S'hi emet un informe favorable per unanimitat.

9.2. Model de curriculum per a places docents temporals.

S'ha ajustat el model de curriculum al barem a aplicar, amb la finalitat de facilitar-ne
l'aplicació, i s'ha especificat, així mateix, la unitat de durada en qué s'han de plasmar les
dades.

El director del Departament de Física Aplicada manifesta que hi ha molts models de
curriculum, per la qual cosa proposa que s'unifiquen en un model només. Des del
Vicerectorat es respon que amb la mesura proposada es pretén facilitar la labor a les
comissions que han de valorar les instáncies presentades, amb la finalitat d'avancar la
contractació del personal per al curs següent.

S'hi emet un informe favorable per unanimitat.

q3 Pmpostes de nomenaments i renovacions de collaboradors honorífics per al curs
académic 2016/2017.
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El vicerector planteja la proposta de renovado inous nomenaments de collaboradors
honorífics amb la finalitat que siguen aprovats per la próxima reunió del Consell de Govern.

S'hi emet un informe favorable per unanimitat.

na Eleccjé de dos representante P*r ala Comissió Permanent de la COAP, un entre el
col-lectiu de directors i directores de departament i un altre entre el col-lectiu

d'estudiants.

Ates que el professor Juan Luis Castejón Costa ha deixat de ser director de
departament, ha deixat de formar part de la Comissió Permanent de la COAP, per la qual
cosa escau escollir, dins d'aquest col-lectiu, un nou representant. També escau escollir un
nou representant del col-lectiu de l'alumnat en la mateixa Comissió.

Per part del col-lectiu de directors de departament es presenta com a voluntaria
Raquel Gilar Corbí, la candidatura de la qual s'accepta per unanimitat; s'acorda realitzar un
sorteig per atriar el representant del col-lectiu d'estudiants, ja que cap membre d'aquest ha
assistit a aquesta reunió.

ssumptes a tractar es dona per finalitzada aquesta reunió a les 11.35
sense mes a

hores.

Vist i plau

EL PRESI

EL SECRETARI

o

Alfredo Martínez Pérez José Perradas Martínez


