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Davant les reivindicacions dels TEUs Doctors, les accions 
realitzades per la Plataforma de TEUs i les consultes que s'han rebut a 
la nostra Secció Sindical, volem informar-vos de la posició i l'actuació 
de CCOO en aquest tema: 
 
CCOO és plenament conscient de la problemàtica dels TEUs 
doctors i de la necessitat de donar una resposta satisfactòria a la seua 
promoció, que contemple l'especificitat de la seua situació. Això ja ho 
vàrem plantejar quan la LOU, però sense èxit, com va passar en aquell 
moment amb tantes altres coses. 
 
CCOO ha donat suport, com a Sindicat i també en la Junta de PDI 
de la nostra Universitat, al document de reivindicacions de la 
plataforma de TEUs. Això sí, entenem lògicamente que és per la via 
sindical i no per altres camins per on s'han de resoldre aquests 
temes.Cal recordar que som els Sindicats amb representació a la Mesa 
Sectorial d'Universitats, com CCOO, els que negociarem amb el 
Ministeri aquest i altres temes de reforma de la LOU. 
 
En aquest sentit, CCOO defensa aquestes reivindicacions on 
cal fer-ho (en el marc de la futura reforma de la LOU, doncs d'altra 
manera no és viable) i davant qui cal plantejar-ho, exigir-ho i negociar-
ho (el Ministeri d'Educació, que és qui té les competències per a 
resoldre-ho). 
 
El nostre Sindicat no va a perdre's en plantejaments 
demagògics ni en batalles inútils que creen molts focs artificials, però 
que serveixen de poc o gens. Per exemple, front al Rectorat de la 
Universitat de València que no té cap competència per a resoldre aquest 
tema. No sempre qui més aparenta fer és qui més està fent per portar 
les coses cap endavant. 
 
És per això que des de CCOO no anem a embarcar als TEUs 
en una campanya de recursos de dubtosa viabilitat i que, en tot cas, 
tindria repercussions només retributives (sense menysprear-les, clar) i 
dintre d'alguns anys després d'un llarg procés judicial. Entenem que a 
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curt termini aquest camí (a més de no resoldre el problema central que 
és la promoció) portaria a què el Rectorat impedira als TEUs impartir la 
docència que molts i moltes volen voluntàriament impartir en segon 
cicle i en doctorat i els relegaria a la docència de primer cicle. No sembla 
que aquesta solució convinga a moltes persones del col·lectiu. En 
qualsevol cas, totes les persones afiliades o no a CCOO que decidiu 
seguir aquesta via podeu comptar amb el suport jurídic del nostre del 
Sindicat. 
 
La solució al problema plantejat ha de venir, des del nostre punt 
de vista d'una altra banda: mitjançant la promoció que reconega 
efectivament el treball i els mèrits dels TEUs doctors. Així es recull en la 
proposta de carrera docent que ha presentat CCOO de cara a la reforma 
de la LOU i que podeu trobar a la web de la nostra Secció Sindical de la 
Universitat de València. En aquest document es proposa la integració 
dels TEUs doctors en el cos de Professors Doctors amb el nivell 1 i el 
seu posterior pas per mèrits, com a promoció personal, als nivells 
superiors d'aquest cos. 
 
El nostre Sindicat som totes i tots. CCOO segueix apostant pel seu 
model sindical participatiu i, per tant, esperem que totes les companyes 
i companys aporteu les idees i l'esforç necessaris per a enfortir les 
propostes i aconseguir dur al BOE i a la realitat les nostres 
reivindicacions. 


