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ACTA DEL PLE DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ ACADÉMICA I PROFESSORAT,
CELEBRAT EL DÍA 20 DE GENER DE 2017.

Reunits a la sala de juntes de l'edifici de Rectorat i Servéis Generáis, en segona

convocatoria a les 12.30 hores, els membres del Pie de la Comissió d'Ordenació Académica

i Professorat, presidit peí vicerector d'Ordenació Académica i Professorat, José L. Penadés

Martínez, i amb l'assisténcia de la directora del Secretariat d'Ordenació Académica, Teresa

Cantó López, el director del Secretariat de Professorat, David Guijarro Espí, i actuant-hi com

a secretan Alfredo Martínez Pérez, es procedeix a tractar els punts de l'ordre del día que

compren la convocatoria i que a continuació es relacionen:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió de 21 de novembre de 2016.

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

2. Informe del president.

El vicerector d'Ordenació Académica i Professorat dona la benvinguda al nou director

de departament incorporat com a membre d'aquesta Comissió, el professor Rafael Ignacio

Álvarez Sánchez.

El vicerector informa sobre la reunió celebrada amb motiu de la negociado del conveni

collectiu de les universitats publiques de la Comunitat Valenciana, en la qual es va tractar

de resquema del futur text, així com els primers articles d'aquest. També s'hi va tractar de

les millores retributives que contenen les liéis 14/2016 i 13/2016, que inclouen el

complement de carrera professional del PAS i el reconeixement de sexennis d'investigació

per al professorat contractat doctor i el professorat collaborador, així com quinquennis

docents per al professorat contractat doctor, el professorat collaborador i el professorat

ajudant doctor. Així mateix, s'hi inclou el reconeixement del complement corresponent a

l'acreditació com a catedrátic d'universitat. El cost total de tots els increments retributius

esmentats, en tot el sistema públic universitari valencia, ascendeix a 28 milions d'euros, deis

quals la Generalitat financará tan sois 8 milions; aquesta n'assumirá la implantació al 100%

en un termini de 3 anualitats.

La Universitat d'Alacant es planteja establir les millores salariáis esmentades, les del

personal docent i investigador al 100% i les del personal d'administració i servéis al 30%,

assumint amb fons propis la diferencia entre el que finanga la Generalitat i el cost total. Les

raons per a aqüestes mesures son que ja s'estaven abonant al collectiu del PDI alguns

conceptes deis que ara s'esmenten i que en el collectiu PAS es passa d'un 10% a un 30%

1



^
Universitat d'Alacant

Universidad de Alicante
Vicerectorat d'Ordenació Académica i Professorat

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

d'increment. S'estan fent servir xifres similars en cómput de muntant total, entre 1,2 i 1,3

milions per a cadascun d'aquests. Cal teñir en compte que per a l'abonament de totes les

millores que s'han detallat hi han d'emetre informes favorables les conselleries d'Hisenda i la

que té les competéncies en materia de les universitats publiques.

Próximament es publicará una convocatoria per al reconeixement deis quinquennis

universitaris per ais collectius abans esmentats.

Tots els efectes deis increments retributius serán d'1 de gener de 2017.

Quant al calendan previst per a la dotació de plantilla docent per al curs 2017/2018,

está previst que per a la fi de febrer els departaments puguen visualitzar els crédits

financables i així proposar la modificació de plantilla que estimen necessária per a cobrir les

necessitats docents. D'aquesta manera, es pretén que es resolga la modificació de plantilla

abans de Setmana Santa i que siga el Consell de Govern de 18 de maig el que aprove la

dotació de plantilla definitiva, amb la convocatoria immediata de les places que s'hagen de

cobrir de forma urgent.

El vicerector respon que sobre les places corresponents a la taxa de reposició de

professors titulars d'universitat i catedrátics d'universitat están previstes 19 jubilacions, tot i

que es desconeix fins avui com será la taxa de reposició.

3. Proposta de modificació de plantilla docent.

El vicerector exposa que en el document remes s'inclouen promocions d'ajudant a

professor ajudant doctor, així com de professor ajudant doctor a contractat doctor. També hi

ha increments de dedicado en places del Departament d'lnfermeria origináis peí conveni

subscrit amb la Universitat Cardenal Herrera, amb la finalitat d'ordenar les practiques

clíniques en universitats privades per qüestió de volum, amb la qual cosa hi haurá alumnes

d'aquesta Universitat tutoritzats per professorat de la Universitat d'Alacant, que finangará la

Universitat Cardenal Herrera.

El director del Departament d'lnfermeria Comunitaria, Medicina Preventiva i Salut

Pública i Historia de la Ciencia sol licita que hi conste que dona per fet que no hi ha cap

activitat del seu Departament que es trobe vinculada a aquest conveni.

Des del Vicerectorat es respon que aquest procés de negociació ve gestionant-se des

de fa mesos i que no va a haver-hi cap problema sobre aquest tema, a mes que s'esperava

que les necessitats implicarien mes volum del que realment han ocasionat. També s'aclareix

que aquest conveni només preveu solucionar la problemática de les practiques deis alumnes

existents en l'actualitat i que no son assumibles els de nou ingrés.
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4. Proposta de canvi de denominació del Departament d'Expressio Gráfica i

Cartografía per "Departament d'Expressio Gráfica, Composició i Projectes".

Pren la paraula la directora del Secretariat d'Ordenació Académica per a exposar la

fonamentació jurídica del canvi de denominació del Departament d'Expressio Gráfica i

Cartografía que preveuen els Estatuís de la Universitat d'Alacant; assenyala que, amb

aquesta modificació, s'atén una adaptado a la realitat d'aquest Departament. S'ha tramitat

l'informe preceptiu de la Junta de l'Escola Politécnica Superior i el Departament implica!

També el Vicerectorat d'Ordenació Académica i Professorat considera viable el canvi

proposat.

El professor César García Andreu, en representació del Departament d'Enginyeria

Civil, proposa que el Departament incloga en la seua denominació les paraules "Projectes

Arquitectónics". A aquesta proposta respon el director del Departament d'Expressio Gráfica i

Cartografía argumentant que s'ha escurcat la denominació perqué incloure-hi les cinc árees

seria excessivament feixuc i que la denominació proposada s'ha triat d'acord amb el parer

deis membres que pertanyen al Departament. El vicerector incideix que no es modifiquen ni

l'ámbit d'actuació (incloent-hi, entre d'altres, l'área de Projectes Arquitectónics), ni les

assignatures que imparteix, ni el professorat adscrit, ni les línies d'investigació, sino que

afecta tan sois la denominació d'aquest.

S'hi emet un informe favorable per unanimitat.

5. Proposta de modificació del Reglament de régim intern de la Comissió d'Ordenació

Académica i Professorat de la Universitat d'Alacant.

La directora del Secretariat d'Ordenació Académica exposa que s'ha elaborat una

memoria justificativa de la modificació del Reglament de régim intern de la Comissió

d'Ordenació Académica i Professorat de la Universitat d'Alacant, que s'ha remes ais

membres d'aquesta Comissió, així com també s'hi ha sollicitat un informe del Servei Jurídic.

Es proposa, per tant, eliminar-ne els articles 11 a) i 2 i), que establien la necessitat del

carácter previ de l'informe de la Comissió d'Ordenació Académica i Professorat sobre els

recursos plantejats a les places de PDI.

S'emet un informe favorable sobre la proposta plantejada.
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6. Proposta de modificació de la Normativa de la Universitat d'Alacant per la gual es

regulen els processos de seiecció per a la contractació d'ajudants, ajudants doctors o

doctores i professors associats o professores associades.

La directora del Secretariat d'Ordenació Académica exposa les modificacions

proposades de la Normativa de la Universitat d'Alacant per la qual es regulen els processos

de seiecció per a la contractació d'ajudants, ajudants doctors o doctores i professors

associats o professores associades, assenyalades en la documentado enviada juntament

amb l'ordre del dia d'aquesta reunió.

Se sol-licita un aclariment sobre si, en el cas d'empat en la puntuado final després de

l'aplicació del barem, es donará preferencia al sexe menys representat en l'área dins del

departament o l'área en general. El vicerector respon que hi ha un acord del Consell de

Govern que estableix aquesta fórmula de resolució d'empats en tots els processos selectius

i de provisió (CG de 26/10/2016).

Un membre de la Comissió planteja que no considera necessari que s'haja de

justificar el sentit del vot, en cas d'empat, tal com figura en la proposta de modificació de la

Normativa. El vicerector respon que és necessari justificar-lo quan es tracta de processos en

els quals pot haver-hi reclamacions.

El director del Departament de Dret Internacional Public i Dret Penal sol-licita que les

fotocópies que aporten els candidats a les places estiguen numerades segons l'apartat del

curriculum a qué correspon el mérit aportat. També planteja que és convenient que

coincidisca la numerado corresponent del barem amb la del curriculum.

Des del Vicerectorat s'informa que s'está elaborant una aplicado per a facilitar la

gestió de la documentació aportada en els processos selectius.

S'emet un informe favorable sobre la proposta de modificació plantejada.

7. Assumptes de trámit.

7.1 Propostes de nomenaments i renovacions de col-laboradors honorífics per al curs

académic 2016/2017.

S'emet un informe favorable per unanimitat sobre les propostes de nomenaments i

renovacions esmentades, préviament enviades ais membres de la Comissió juntament amb

l'ordre del dia i la convocatoria d'aquesta reunió.
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8. Torn obert de paraula.

La directora del Departament de Fisiología, Genética i Microbiología pregunta si s'ha

gestionat l'elaboració deis certificats de docencia deis collaboradors. Des del Vicerectorat

es respon que, com que aquest tema correspon al Vicerectorat d'lnvestigació, li'l traslladara

per a la seua considerado, pero que entén que, en principi, mentre no es regule d'una altra

manera, correspondrá que el Departament hi emeta un informe.

Sense res mes a tractar es dona per finalitzada aquesta reunió a les 13.40 hores.

EL SECRETARI

Alfredo Martínez Pérez

Vist i plau
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