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CC OO EXIGEIX QUE EL MINISTERI D’EDUCACIÓ 
INCREMENTE LES RETRIBUCIONS DELS FPU 2013 I 2014 
 
La resolució de 19 de novembre de 2015 que regula la darrera 
convocatòria de les ajudes FPU ha introduït un increment en les 
retribucions d’aquest personal durant els dos primers anys del 
contracte, equiparant-les a la quantia que ja es rebia durant el tercer i 
quart any (1.173 euros). Tanmateix, el Ministeri no ha reconegut 
aquesta millora per a les persones que havien rebut aquestes ajudes 
durant les convocatòries de 2013 i 2014, en les quals estava previst que 
la quantia dels dos primers anys fóra inferior (1.025 euros). Encara que 
les pròpies convocatòries reconeixien que els increments posteriors que 
es pogueren produir en les quanties de les ajudes s’aplicarien també als 
contractes subscrits anteriorment, el Ministeri està denegant a les 
persones que encara es troben en el primer i el segon any del seu 
contracte la millora salarial que ara ha reconegut en la convocatòria de 
2015. 

CCOO rebutja aquesta decisió del Ministeri perquè suposa una clara 
il·legalitat, introdueix una inacceptable discriminació salarial entre 
persones que tenen el mateix contracte i estan fent les mateixes 
funcions i suposa un pas més en la política de degradació de la ciència i 
la investigació que ha imposat el Govern del PP. 

CCOO se suma a les mobilitzacions que  s’estan desenvolupant per 
aconseguir aquesta reivindicació i exigeix al Ministeri una immediata 
rectificació d’aquesta decisió per tal d’homologar salarialment tots els 
contractes predoctorals en vigor, amb independència de la data de la 
seua convocatòria. 

 


