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CCOO INFORMA: COMPLEMENTS RETRIBUTIUS PER AL PDI LABORAL 

 
La Conselleria d’Educació ha convocat per al proper dilluns dia 10 una reunió amb els 
Sindicats per tal de negociar una modificació del Decret 174/2002 que regula les figures 
de PDI laboral i les seues retribucions. Aquesta modificació té com a objectiu reconéixer el 
dret del PDI laboral a percebre els complements per mèrits docents (quinquennis) i 
investigadors (sexennis) en les mateixes condicions que el PDI funcionari. Aquesta 
equiparació fa temps que ja s’està aplicant en bona mesura a la Universitat de València, 
però aquesta modificació normativa reconeixerà legalment el que ja existia i aportarà 
recursos per al seu finançament.  
 
Tanmateix la proposta de la Conselleria és manifestament insuficient perquè: 
 

 Reconeix als Ajudants Doctors el dret a percebre quinquennis, però no 
sexennis (que en alguns casos es podrien obtindre si períodes anterior de 
contractació en altre figures permeten assolir el període mínim exigit d’un 
sexenni). Això suposa una clara discriminació. 

 Exclou d’aquests complements als Contractats Doctors interins perquè només 
fa referència als contractats laborals indefinits i parcialment als Ajudants 
Doctors. En aquest cas la discriminació resulta encara més greu (impossibilitat 
d’estabilitzar-se, entrebancs per accedir a la interinitat i ara exclusió dels 
complements). 
 

CC OO exigirà en la reunió del dilluns a la Conselleria que modifique la seua proposta per 
tal de reconéixer també sexennis als Ajudants Doctors i incloure als Contractats 
Doctors interins en el dret a percebre quinquennis i sexennis. La precarietat contractual 
d’aquests col·lectius no ha de veure’s agreujada a més a més per una degradació de les 
seues condicions retributives. 
 
D’altra banda, davant la imposició per banda de la Generalitat de l’obligació de passar un 
procés selectiu amb convocatòria pública per a accedir a les places de Contractat Doctor 
interí a la finalització del contracte d’Ajudant Doctor, CCOO reitera que: 
 

 El procediment selectiu ha de combinar l’exigència de convocatòria pública i en 
concurrència amb la  valoració preferent de l’experiència de persones amb una 
llarga trajectòria a la nostra Universitat i que es veuen condemnades a continuar 
en la precarietat per la imposició de taxes de reposició molt restrictives i la 
impossibilitat de concursar normalment a places de CD. 

 Cal que el Rectorat formule una proposta de procediment selectiu i encete un 
procés de negociació amb els Sindicats.  
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 Treballarem intensament, en contacte amb els propis afectats, per aconseguir un 
procediment de selecció per a les places de CDi  just, amb criteris i barems que 
tinguen en compte de forma preferent el treball i l’experiència a la Universitat. El 
sistema que ja està aplicant la Universitat Politècnica no pot ser el model a 
seguir. 
 

 Exigim solucions a la Conselleria d’Educació, que es qui ha imposat aquests nous 
entrebancs a la carrera acadèmica dels AD, que han complit amb tots els requisits  
que se’ls havien exigit (períodes màxims de contractació, acreditació...), i en 
particular que regule noves modalitats contractuals per tal de reduir la precarietat 
estructural de bona part del PDI laboral. 

 
CCOO defensa una perspectiva que lluite decididament contra la precarietat, supere els 
particularismes i incorpore una visió col·lectiva i de solidaritat. 
 

Podeu fer-nos arribar les vostres aportacions a ccoo@uv.es 

 
 


