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M I L L O R E S  R E T R I B U T I V E S  P E R  A  A J U D A N T S  I  
A J U D A N T S  D O C T O R  

La mesa negociadora ha acordat el reconeixement de triennis i un increment salarial de 1.500 euros a l'any 
per a Ajudants i Ajudants Doctors. Per a CC OO aquest acord no tanca definitivament les 
reivindicacions salarials per a aquestes categories i ha de significar l'apertura d'un procés negociador 
immediat per a millorar les retribucions de la resta de categories del PDI laboral.  

 
 
En la sessió de la Mesa Negociadora del dia 18 de juny el Rectorat va presentar una proposta de millora 
retributiva que incloïa el reconeixement de triennis per a Ajudants i Ajudants Doctors i un increment salarial 
de 1.000 euros a l’any només per a Ajudants Doctors.  
Davant d’aquesta proposta, CCOO va manifestar: 
  

• El nostre acord amb el reconeixement de triennis per a Ajudants i Ajudants Doctors, en les mateixes 
condicions que s’apliquen per als funcionaris, és a dir, amb reconeixement dels serveis prestats a 
la Universitat i a qualsevol altra Administració. Aquesta mesura suposarà una mitjana de 1.500 
euros a l’any per persona.  

• La nostra proposta que l’increment salarial ha d’aplicar-se tant a Ajudants Doctors com a Ajudants. 
D’altra banda, consideràvem que la quantitat proposada per la Universitat resultava insuficient en 
relació amb les diferències retributives existents entre la Universitat de València i altres Universitats 
valencianes (al voltant de 3.000 euros). La resta de Sindicats (amb excepció de CSIF que va 
demanar que s’ajornara la decisió sobre aquestes millores) es van sumar a la proposta de CCOO. 
 

Davant d’aquesta posició sindical, el Rectorat va modificar la seua proposta inicial en el sentit 
d’incrementar en 1.500 euros a l’any les retribucions d’Ajudants i Ajudants Doctors, quantitat a la qual s’ha 
de sumar la que per triennis li corresponga a cada persona. 
CCOO va expressar el seu acord amb aquesta mesura (junta la resta de Sindicats, excepte CSIF), encara 
que hi va formular dues observacions:  
  

1. Aquesta millora retributiva no tanca el procés d’increment salarials per a aquestes categories del 
PDI, ateses les diferències que encara es mantenen amb altres Universitats valencianes i, per tant, 
CCOO continuarà reivindicant i negociant futurs augments retributius per a Ajudants i Ajudants 
Doctors.  

2. S’ha d’establir un calendari de negociació per a aconseguir la resta de millores que fa temps venim 
reivindicant el Comité d’Empresa i les Seccions Sindicals i que afecten altres figures del professorat 
laboral: Contractats Doctors i Col·laboradors (complements específics i autonòmics, quinquennis i 
sexennis) i Associats. Aquesta acceptació parcial de les nostres reivindicacions (les que afecten les 
categories de PDI a temps complet amb menor retribucions) no pot deixar aparcades les nostres 
propostes per a la resta del professorat laboral. El Rectorat va fixar la data límit del 30 de setembre 
per encetar aquestes negociacions.  

 
CCOO continuarà treballant, mitjançant la reivindicació, la negociació i, si cal, la mobilització per 
aconseguir millores retributives i de condicions de treball per al conjunt del PDI laboral, així com un 
Conveni Col·lectiu. 

 
 
  

 


