
Propostes de la secció sindical de l’STEPV al punt 2 de la mesa negociadora del 19 de
febrer de 2018: “Anàlisi, debat i pressa d’acords, si escau, respecte del nou document
que recull la proposta de la Universitat de Valencia sobre les reivindicacions plantejades
pels professors Associats”.

PUNT 1
Revisió de les retribucions amb un augment del 33%, tant per als col·lectius amb una dedicació
de  3  i  4  hores,  per  als  qual  l’equip  directiu  proposa  una  pujada  del  25,41%,  com per  als
col·lectius amb una dedicació de 5 i 6 hores, per als quals la proposta institucional és del del
25,42%. Aquest seria una manera d’arribar progressivament a la demanda de la Plataforma,
d’equiparar-se econòmicament als TEU (amb la mateixa dedicació).
A més, es mantindria el pagament dels triennis del PDI Associat.

PUNT 2
Que s’exploren fórmules per permetre que els contractes puguen tindre una durada superior a 1
any.

PUNT 3
Obrir al Professorat Associat la possibilitat de participar en projectes d’investigació, per a la qual
cosa la Universitat de València es compromet a proposar a la CRUE la reclamació al Ministeri
de la modificació de convocatòries futures.
Permetre que el Professorat Associat puga ser IP en projectes d’innovació, així com director/a
de màster.

NOVA REDACCIÓ DEL PUNT 4
«Per al curs 2018/2019 la Universitat promourà la dotació de 60 places de promoció a ajudant
doctor  en substitució  de 60 places  d’associat  acreditat,  atenent  la  cobertura pressupostària
necessària I el compliment de la taxa de reposició”»
«A més a més promourà la modificació del Pla d’Estabilització de Professorat Associat, amb la
finalitat  de  facilitar  l’accés  a la  figura  de Professorat  Contractat  Doctor,  ajustant  els  criteris
establerts que ara limiten l’estabilització a la figura de Titular d’Universitat, com ara rebaixar a 8
anys d’experiència a la Universitat de València.»

A més, STEPV proposem:
 Flexibilitzar el lliurament de documentació per a la renovació del contracte mitjançant

l’aplicació ENTREU.
 Que el Professorat Associat puga participar en convocatòries de mobilitat, com la resta

de figures contractuals.
 Rebaixa progressiva de la dedicació docent fins tornar a l’anterior a les retallades (165

per a la dedicació 6+6, etc.).
 Que  la  docència  assignada  al  Professorat  Associat  no  supere  la  dedicació  docent

setmanal contemplada en el contracte.
 Que  els  departaments  no  acumulen  la  docència  del  Professorat  Associat  en  un

quadrimestre.
 Que l’assignació  d’assignatures  I  grups  facen  possible  la  compatibilitat  horària  amb

l’activitat  professional  desenvolupada  fora  de  la  Universitat  al  Professorat  Associat
seleccionat per concurs.
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