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NOVES MILLORES RETRIBUTIVES PER AL PDI LABORAL 

 
 
En la reunió de la Mesa Negociadora del passat divendres dia 11, s’han acordat noves millores 
retributives per al PDI laboral que venen a sumar-se a les que es van acordar fa uns mesos per a 
Ajudants i Ajudants Doctors. En resposta a les demandes sindicals plantejades des de fa dos anys, 
el Rectorat va presentar una sèrie de propostes que van ser incrementades com a resultat de la 
negociació. Així, els principals acords van ser els següents: 
 

 Reconeixement de quinquennis per a Contractats Doctors, Col·laboradors i Ajudants 
Doctors. La convocatòria es farà pròximament i començaran a tindre efectes econòmics 
des del dia 1 d’abril de 2010. 

 Reconeixement de sexennis per a Contractats Doctors i Col·laboradors, amb efectes 
econòmics des del mes de juliol de 2010, qüestió que suposa millores retributives i 
acadèmiques per a importants grups de PDI exclosos fins ara d’aquest complement. 
Encara que el Rectorat no ha acceptat la nostra proposta d’estendre ara mateix el 
complement a Ajudants Doctors i Ajudants, s’ha compromés a estudiar, mitjançant 
consulta amb la CNEAI i acord sindical, la seua aplicació a aquests col·lectius. 

 Es constituirà una comissió entre Rectorat i Sindicats per tal de concretar l’aplicació 
dels complements autonòmics al PDI laboral. 

Tots aquests acords, resultat del nostre treball sindical continuat i insistent, suposen avanços 
importants en l’equiparació de les condicions laborals del PDI laboral amb les del PDI funcionari. 
Ara be, aquest camí encara no ha acabat, ja que algunes de les nostres reivindicacions no han 
estat acceptades per l’equip rectoral. A més a més, de l’extensió d’aquests acords a d’altres 
col·lectius laborals, la qüestió més important que queda pendent és l’equiparació del complement 
específic dels Contractats Doctors i Col·laboradors als complements específics dels TU (nivell 27) i 
TEU (nivell 26) perquè l’actual equip rectoral es nega absolutament a negociar aquesta mesura. 
D’altra banda, el Rectorat tampoc va acceptar el reconeixement del temps de beca(independentment 
de la situació administrativa) per al còmput de triennis. 

CCOO valora molt positivament aquestes millores retributives i continuarà treballant en la seua 
línia sindical de rigor, reivindicació i negociació per tal d’aconseguir els avanços salarials i de 
condicions de treball encara pendents per al PDI laboral. Esperem que amb el nou equip rectoral 
que sortirà de les properes eleccions, l’escenari siga més favorable per assolir aquests objectius. Per 
a qualsevol consulta sobre el tema podeu adreçar-vos a ccoo@uv.es 
 


