
 

Instrucció 1/2018, de 14 de novembre, del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat sobre l’assistència del personal a temps complet a reunions en què actue 
com a membre o assessor d’òrgans col·legiats de l’administració i d’organismes 
públics, i de consells d’administració d’empreses amb capital o control públics.    

La col·laboració entre les distintes administracions públiques o organismes vinculats o 
dependents és un principi que està recollit en la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic. L’UJI no pot ser aliena a aquest principi. En la Universitat hi ha 
molt de personal que, pels seus coneixements, pot ser molt útil a la societat en ser 
nomenats membres o assessors d’òrgans col·legiats de l’administració i d’organismes 
públics, i de consells d’administració d’empreses amb capital o control públics. 

L’administració de l’UJI és favorable i es mostra molt orgullosa que membres de la seua 
comunitat universitària siguen nomenats per ocupar els càrrecs objecte d’aquesta 
instrucció, però al mateix temps ha d’assegurar-se que els nomenaments, l’exercici dels 
càrrecs i les retribucions per assistències, que si escau reben, s’ajusten a la legislació 
aplicable. 

Per tot això es dicta aquesta instrucció. 

Article 1. Objecte 

Aquesta instrucció té com a objecte regular el procediment d’autorització del seu personal 
a temps complet que siga nomenat membre o assessor d’òrgans col·legiats de 
l’administració i d’organismes públics, i de consells d’administració d’empreses amb 
capital o control públics. 

Article 2.  Àmbit d’aplicació. 

Aquesta instrucció s’aplicarà al personal a temps complet de la Universitat Jaume I, tant 
personal d’administració i serveis com personal docent i investigador.  

Article 3.  Procediment. 

Per a l’exercici de qualsevol activitat de les citades en l’article 1 d’aquesta instrucció s’ha 
de seguir el següent procediment: 

a) La persona interessada ha de comunicar per escrit al Rectorat el seu 
nomenament o proposta dins dels primers deu dies abans de prendre possessió 
del nou lloc o des de la comunicació del seu nomenament. 
 

b) La comunicació ha d’incloure almenys: 
1.  Document acreditatiu del nomenament emès per l’organisme 

corresponent o, si escau, les dades de publicació en un diari oficial. 
2. L’adreça postal on es realitzaran les tasques. 
3. La duració de l’activitat. 
4. L’horari. 
5. Una descripció de les tasques que ha de realitzar.  
6. Si escau, el règim d’indemnitzacions que rebrà per assistència. 

 



c) El rector/a transmetrà la informació al Servei de Recursos Humans, que emetrà 
informe sobre si el nomenament o proposta de nomenament s’ajusta a la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques. 
 

d) El Servei de Recursos Humans pot sol·licitar a la persona interessada tota la 
informació addicional que considere necessària i rellevant per a elaborar 
l’informe. 
 

e) Després que el Servei de Recursos Humans emeta l’informe, el rector/a ha de 
dictar una resolució de comissió de serveis genèrica, en què autoritze 
l’assistència a les reunions de l’organisme mentre dure el nomenament, 
sempre que no redunde en perjudici de la docència ni de les tutories, i es donen 
la resta de circumstàncies que consten en els subapartats f) i g) d’aquest article. 
 

f) El personal nomenat membre d’algun òrgan, quan tinga coneixement d’alguna 
reunió, ho ha de comunicar amb suficient antelació a la direcció del 
departament a què estiga adscrit. S’ha de procurar que l’assistència a les 
reunions de l’entitat, en el cas del PDI, siga en període no lectiu o quan en el 
POD no li consten ni docència ni tutories. En cas de coincidir en període lectiu 
i amb docència i tutories, la persona comissionada i la direcció del 
departament han de procurar que s’impartisca la docència i es realitzen les 
tutories en les hores i dates previstes. No s’autoritzarà cap comissió en cas 
contrari. 
 

g) La persona comissionada, cada vegada que reba una indemnització per 
assistències, ho ha de comunicar al Servei de Recursos Humans, especificant 
la quantia. Aquest Servei ha de portar un control de les quanties rebudes pel 
personal comissionat, per tal de comprovar que no excedisquen les quanties 
màximes que es pot rebre per aquest concepte, actualment establert en l’article 
28.3 del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó 
del servei, fixades en el 40% de les retribucions anuals, excloent-hi les de 
caràcter personal derivades de l’antiguitat que es perceben pel lloc de treball. 

Article 4. Incompliment 

La inobservança de les normes fixades en aquesta instrucció pel personal inclòs en el seu 
àmbit d’aplicació, serà motiu d’obertura d’una informació reservada i, si escau, d’un 
expedient disciplinari. 

 

 

   

 


