
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA MESA NEGOCIADORA DE LA JPDI  AMB EL CONSELL DE 
DIRECCIÓ  
 
Núm. de sessió:  29   
Data:  23/04/08  
Hora de començament:  16:00    
Lloc:  Sala Llac  
 
 
Assistents: 
 
Per la JPDI:   
Teresa Navarro, Sergio González, Ramon Grau, Ramon Sans 
  
Pel Consell de Direcció: 
Enrique García-Berro,  
 
Convidats: 
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. Pacte de dedicació del Professorat de la UPC 
4. Plans de Promoció i Estabilització 
5. Afers de tràmit  
6. 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. 28. 
 
2. Informe del vicerector de personal acadèmic 
 

El Vr.García-Berro  explica que encara no hi acord global respecte al increment de l’IPC 2008 
en la Funció Pública.  
 
Informa que el proper 30 d’abril està prevista la reunió de la Mesa General d’Universitats, on 
es preveu que es tracti com a punt específic el tema de les pagues extres del PDI funcionari. 
 
Referent al procés de contractació, el Vre. García-Berro , explica que s’ha negociat amb 40 
departaments i 5 Escoles. Resten pendent de negociar amb 2 departaments. La valoració ha 
estat positiva per part del Consell de Direcció i dels Directors de Departaments. 
 
En referència al professorat Associat  a temps complet, explica que, respecte del pas de tipus 
2 a tipus 3, s’ha efectuat d’ofici una avaluació a la única persona afectada, amb resultat 
desfavorable. Sobre l’adaptació d’aquest professorat a altres categories, explica que s’efectua 
en el moment que acrediten el compliment dels requisits corresponents. 
 
Per una altra banda, informa que les resolucions de les convocatòries de mobilitat i sabàtics, 
s’acordarà en la propera CPiAS del dia 6 de maig. En el cas de la mobilitat, es proposa 
concedir a totes les persones sol·licitants que compleixen tots els requisits mínims, i en els 



sabàtics, degut al número de sol·licituds rebudes, es prioritzaran a efectes de la seva 
concessió. 
 
Igualment el Vr.García-Berro  informa sobre la situació especialment delicada del personal 
TEU/TU interí.  
 

 
3. Pacte de dedicació del Professorat de la UPC 
 

Es fa un repàs del document, i el Vr.García-Berro explica els canvis i acords que s’han produït 
amb el Comitè d’Empresa.  
 
A proposta de la Junta  s’acorda incorporar alguns canvis al document.  
 
Igualment, la Junta  demana una major desagregació de les dades de la simulació per tal de 
poder pronunciar-s’hi definitivament. 
 
S’acorda fer arribar la màxima desagregació possible amb les dades actuals i tornar-ho a 
tractar a la propera reunió i a la CPiAS de juny.  

 
 
4. Plans de Promoció i Estabilització 
 

Es presenten els documents de Promoció i Estabilització i la Junta  mostra la seva conformitat 
amb la informació.  

 
5. Afers de tràmit  

 
No n’hi ha. 

 
6. Torn obert d’intervencions 
 

La Junta  sol·licita informació sobre expedients oberts a personal.  
 
El Vr.García-Berro contesta que si que hi ha, però que evacuarà la consulta sobre quina 
informació es pot facilitar a la Junta. 

 
Demanen si existeix alguna possibilitat que a una persona habilitada no se li convoqui la plaça 
corresponent.  
 
El Vr.García-Berro contesta que no li consta cap cas. 
 
S’interessen per la data de pagament dels triennis al personal temporal laboral i reclamen el 
mateix tracte per al personal temporal interí.  
 
El Vr.García-Berro contesta que la pregunta no procedeix en aquest òrgan. 

 
 

Sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les 18:50 
 

El vicerector de Personal Acadèmic      El Vicepresident 1er de la JPDI 
 
 
 
 
 
Enrique García-Berro         Sergio González 


