
 

 CGT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 www.uv.es/cgt - cgt@uv.es 

 

23/07/2018 

WEB CGT-INFORMA 

 Reunió Comissió Tècnica de la MN sobre les condicions laborals del PDI Associat 
 
A la primera reunió de la Comissió Tècnica per a tractar les reivindicacions del professorat associat, la 
Universitat només ha posat sobre la taula el tema del "flexibilitzar el programa d'estabilització del 
professorat associat", considerant que de retribucions ja tenim un acord i no podem anar més enllà 
econòmicament. 
 
CGT ha insistit en tractar altres temes com ara: 

 
- Elecció del POD 
- Assignació de recursos al professorat associat 
- Acollida al professorat associat nouvingut 

Des de CGT entenem que reduir la problemàtica del professorat associat a una flexibilització dels criteris 
d’estabilització, com sembla que vol fer la Universitat, és ignorar els problemes del dia a dia de la majoria 
del col·lectiu per beneficiar només una minoria de professors associats que podrien arribar a complir els 
criteris d’estabilització. A més, considerem  que el tema del programa d'estabilització no es pot tractar 
fora del marc de la negociació dels criteris de promoció de la resta de figures laborals.   
 
Com hem afirmat repetidament (Posicionament CGT-PV UV respecte problemàtica PDI Associat), 
entenem que cal evitar la perversió definitiva de la figura de l’associat, certificant-la com a porta d’entrada 
precària a la carrera acadèmica. 
 
En resum, a proposta de la Universitat: 
 
-La Comissió Tècnica començarà a treballar per dissenyar un possible acord que flexibilitze el programa 
d'estabilització. Aquest acord s'hauria d'incorporar posteriorment a la negociació sobre la promoció de la 
resta de la plantilla.  
 
- El Servei de PDI demanarà als departaments actualització sobre les acreditacions del seu professorat 
associat. 
 
- El Servei de PDI insistirà en cuidar l'acollida al professorat nouvingut, especialment el professorat 
associat, i es compromet a fer un seguiment als departaments en relació al seu professorat associat, 
sobretot en l'assignació del POD.  
 
Ambdós compromisos no tenen més concreció, ni van acompanyats de mesures concretes sobre criteris 
d’elecció de docència, assignació d’espais o terminis per informar el professorat associat sobre les seues 
obligacions docents. En la nostra opinió no són més que brindis al sol. 
 
La sensació és que la universitat no vol obrir el meló del procés d'elecció del POD, i es conforma en donar 
resposta a una de les reivindicacions del col·lectiu: la flexibilització del programa d'estabilització, oblidant-
se per complet de millorar les condicions laborals del col·lectiu. 
 
 
Rebeu una cordial salutació 
 
 
Podeu enviar qualsevol opinió o consulta a cgt@uv.es 
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