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CC OO INFORMA MESA NEGOCIADORA: APROVADES LES 

PROMOCIONS DEL PDI PER A 2017 I 2018 

La Mesa Negociadora en la seua sessió del dia 12 de juny ha acordat, amb el vot favorable de 
CCOO, UGT, STE i CGT, els documents de promoció del PDI que, a iniciativa de CC OO, per 
primera vegada fan referència conjuntament a dos anys: l’actual 2017 i el proper 2018 
(aquesta segona haurà de ser definitivament aprovada en febrer, en uns pocs mesos, per 
tant). Els punts fonamentals d’aquests documents són: 

 En 2017 es destinarà el total de la taxa de reposició a 70 places de TU, a les que 
podran accedir CD i CDi ordenats per antiguitat en l’acreditació en una mateixa 
llista, la qual cosa generarà la possibilitat de convocar 78 places de CU (s’incorporen 
també 8 places generades per la convocatòria per a investigadors). Dues places de 
TU es destinaran a cobrir necessitats estructurals de departaments amb greus 
problemes de plantilla, política que es mantindrà l’any vinent. D’altra banda, es 
destinaran 12 places a estabilitzar investigadors (8 de TU i 4 de CD, en 
compliment de la Llei de Pressupostos de l’Estat). 
 

 En 2018 amb caràcter prioritari, es convocaran les places necessàries (al voltant 
de 105) per a afavorir l’estabilització completa, com  a CD o TU, del professorat 
Contractat Doctor interí o que passe a aquesta situació d’interinitat fins al 31 
d’agost de 2018, per finalització del contracte d’ajudant doctor/a durant el curs 
acadèmic 2017/2018. Això suposarà l’estabilització de les 120 persones que 
actualment i durant el curs vinent tindran contracte de CD interí. 
 

 En 2018 es convocaran places de TU i de CU per tal de possibilitar, en el primer 
cas,  que tots els CD acreditats i, en el segon, que com a mínim el 70% dels TU 
acreditats (a data 31/8/201 en els dos casos) puguen promocionar. 
 

 S’ofertaran places per a l’estabilització d’Ajudants Doctors que finalitzen el seu 
contracte entre setembre i desembre de 2018.  
 

 L’any vinent es reservarà una part de l’oferta de places a l’estabilització del 
professorat associat.  
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CC OO valora molt positivament aquest acord perquè és el que genera més places 
d’estabilitat en el total dels dos anys i aquesta ha estat sempre la nostra prioritat; perquè 
possibilita continuar ofertant un nombre significatiu de places de TU per als CD acreditats 
i també de CU per a TU acreditats; perquè reactiva la possibilitat d’estabilització 
d’Associats i perquè l’oferta de places funcionarials de l’any 2018 també serà significativa 
i generarà un nombre important de vacants que puguen garantir una oferta important de 
places de promoció també per a l’any 2019. 

D’altra banda, en la negociació dels criteris de promoció s’han plantejat per la part sindical 
dues qüestions ben importants: la necessitat d’aplicar mesures que possibiliten una millor 
conciliació entre la vida personal i familiar i les exigències de la carrera acadèmica, per tal 
d’evitar situacions de desigualtat, i l’equiparació de drets acadèmics entre les figures 
funcionarials i les laborals equivalents. En ambdós temes no ha estat possible arribar a un 
acord en aquesta Mesa Negociadora, però CCOO reitera que cal  continuar treballant en ells 
immediatament per tal d’arribar el més aviat possible a solucions satisfactòries que eviten les 
actuals discriminacions. 

CC OO vol remarcar que l’acord  al que s’ha arribat  és fonamentalment el resultat de les 
nostres propostes, que vàrem plantejar va dues setmanes (podeu consultar-les ací), i de 
l’intens treball que hem realitzat, amb el Rectorat, la resta de Sindicats, els col·lectius afectats 
i el conjunt del PDI de la Universitat, per tal d’aconseguir fer-les efectives. Només volem 
recordar ara els elements fonamentals d’aquelles propostes: negociar i aprovar 
conjuntament les ofertes de places dels anys 2017 i 2018; garantir que entre 2017 i 2018 
les 120 persones que actualment i durant el curs vinent tindran contracte de CD interí 
tinguen la possibilitat de promocionar i estabilitzar-se; ofertar places per a funcionaritzar 
a tots els CD actualment acreditats i promocionar a CU a una part ben significativa dels TU 
acreditats i ofertar places per l’estabilització de professorat associat. Totes aquestes 
propostes de CCOO es troben concretades en l’acord de la Mesa Negociadora. 

CCOO reitera, per tant, que cal una perspectiva, com la que hem defensat i hem aconseguit 
que es materialitze en aquests acords, que supere els particularismes i incorpore una visió 
de conjunt i de solidaritat. Els acords han de ser valorats per tots els col·lectius en funció 
del resultat conjunt que generen, molt més enllà dels efectes particulars i a curt termini. 

CCOO vol transmetre a tot el PDI un missatge de futur, no de passat, i una voluntat de 
transformació del model universitari i de continuar treballant, amb fets i no tan sols amb 
paraules, en defensa d’una Universitat veritablement pública. 

http://www.uv.es/ccoo/CCOO%20Informa%20promocio%20PDI%202017-18.pdf

