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CCOO	 INFORMA	 MESA	 NEGOCIADORA	 MARÇ	 2014:	
CRITERIS	DE	PROMOCIÓ	DEL	PDI	
 
A la Mesa Negociadora celebrada el dia 24 de març, l’equip rectoral va presentar una proposta de 
promoció que preveia dedicar, de les sis places possibles per taxa de reposició, una a Càtedra i 5 a 
Titular d’Universitat o Contractat Doctor, a les quals podrien accedir Ajudants Doctors i Contractats 
Doctors, en funció de la figura a la que estigueren acreditats. Aquestes 5 places  es distribuirien 
entre una llista única d’aspirants, ordenats per antiguitat en l’acreditació. 

Aquesta Mesa Negociadora va arribar a un acord entre totes les seccions sindicals i l’equip rectoral. 
L’acord establia, prioritzant l’estabilització del PDI més precari, que s’havia de dedicar 1 plaça per a 
la promoció de Contractats Doctors a Titular d’Universitat i 5 places per a la promoció d’Ajudants 
Doctors a Contractats Doctors. Haurien d’elaborar-se dues llistes diferents, una per a cada tipus de 
plaça i ordenades cadascuna d’elles pel criteri d’antiguitat com a PDI. Aquest criteri va ser proposat 
per tots els Sindicats, amb l’objectiu de reduir les múltiples diferències (i fins i tot discriminacions) 
que es donen en l’accés a l’acreditació. Encara que l’antiguitat no és tampoc un criteri òptim, 
resulta més objectiva i menys esbiaixada que la data d’acreditació. 

Posteriorment a aquesta Mesa Negociadora, es varen formular diverses consideracions i propostes, 
en particular les elaborades pels col·lectius de PDI més directament afectats per aquestes 
promocions (Ajudants Doctors i Contractats Doctors). Aquestes propostes anaven fonamentalment 
en la línia de matisar el criteri d’antiguitat en l’ordenació de les sol·licituds de promoció. 

El dia 29 de març s’ha tornat a reunir la Mesa Negociadora i ha arribat a un nou acord entre tots 
els Sindicats i l’equip rectoral. Les línies bàsiques d’aquest acord, que haurà de ratificar el dilluns 
31 el Consell de Govern,  són: 

 Es destinarà una plaça de TU per a la promoció del Professorat Contractat Doctor i 5 
places de Contractat Doctor per a la promoció d’Ajudants Doctors que finalitzen el seu 
contracte durant el curs 2014-2015. 

 La llista per a la promoció de CD exigirà el requisit d’un mínim de 5 anys d’antiguitat en 
aquesta categoria, mentre que la llista  per a la promoció d’AD requerirà una antiguitat 
mínima de 5 anys com a PDI, dels quals almenys 3 han de ser com a AD. Ambdues 
llistes s’ordenaran finalment en funció de la data d’acreditació. 

 Addicionalment, s’ha acordat, a proposta de CCOO, que en els casos de suspensió 
transitòria del contracte d’AD (maternitat/paternitat, adopció, acolliment o malaltia), 
serà potestatiu de la persona interessada optar per l’ampliació de la durada del 
contracte o demanar que aquests períodes no siguen computats per a determinar la 
data de finalització del contracte. 
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Totes les seccions sindicals hem acceptat per unanimitat aquest acord, encara que CCOO vol 
subratllar que es tracta d’un "sí crític", condicionat per les restriccions legals i per les propostes 
formulades pels propis col·lectius de PDI. Assumim la necessitat d’aquest acord i el seu contingut 
fonamental (prioritzar l’estabilitat), però no la filosofia d’alguns altres aspectes, com ara els criteris 
d’ordenació.  

CCOO considera que hi ha moltes coses a revisar pel que fa a les promocions en l’actual context i 
que cal, per tant, obrir un intens procés de diàleg per tal d’aconseguir que les futures ampliacions 
de plantilla tinguen un ampli consens i es fonamenten en una perspectiva de defensa de la 
Universitat pública, superant els interessos purament particulars i defugint enfrontaments estèrils 
entre els diferents col·lectius universitaris. L’horitzó desitjable en el qual, a més d’assolir l’objectiu 
prioritari de la defensa dels llocs de treball i l’estabilització del PDI més precari, siga possible 
atendre també les legítimes expectatives de promoció del professorat funcionari, només es podrà 
aconseguir si revertim les polítiques restrictives, d’atac a la Universitat pública i de deteriorament 
de les condicions laborals que vénen aplicant els Governs del Partit Popular i que són la causa 
fonamental dels problemes que avui patim. 

 
 


