CRITERIS PER CANVI DE DEDICACIÓ A TEMPS PARCIAL

Segons l'apartat 1 de l'article 45 de la Llei 11/1983, de 25
d'agost, de Reforma Universitària. 'El profesorado universitario ejercerá
sus funciones preferentemente en régimen de dedicación a tiempo
completo, o bien a tiempo parcial. La dedicación será en todo caso
compatible con la realización de proyectos científicos, técnicos o
artísticos a que se refiere el artículo 11 de la presente Ley, de acuerdo
con las normas básicas que reglamentariamente se establezcan'.
Així mateix, el Reial Decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre
Régim del Professorat Universitàri, després de repetir en l'apartat 2 del
seu article 9 la disposició anterior, diu, en l'apartat 10 d'aquest article,
que 'Los profesores solicitarán el régimen de dedicación a que quieran
acogerse y la Universidad lo concederá siempre que las necesidades del
servicio y las disponibilidades presupuestarias lo permitan'. D'acord
amb açó, la Universitat podrà concedir o denegar un canvi de dedicació
a temps parcial segons les necessitats del servei, raonat en tot cas la
seua resolució, particularment en cas de ser denegatòria.
A més a més, segons l'apartat 10 de l'article 27 de la
Constitució Espanyola del 6 de desembre de 1978, 'Es reconeix
l'autonomia de les universitats, en la forma que la llei establesca". I
segons l'apartat 2 de l'article 3, de caràcter orgànic, de l'esmentada Llei
de Reforma Universitària, 'En los términos de la presente Ley, la
autonomía de las Universidades comprende (...). La selección,
formación y promoción del personal docente e investigador y de
administración y servicios así como la determinación de las
condiciones en que ha de desarrollar sus actividades". Aquestes
condicions inclouen inequivocament el régim de dedicació, la regulació
del qual correspon per tant a l'autonomia de les Universitats, que
deriva directament de la Constitució, sense més límits que els fixats per
la mateixa Llei de Reforma Universitària: preferència de la dedicació a
temps complet i compatibilitat amb la realització de projectes d'acord
amb l'article 11 de la mateixa llei.
Així, els Estatuts de la Universitat de València
desenvolupen el caràcter preferent de la dedicació a temps complet
determinat per la Llei de Reforma Universitària, establint al seu article
161 que 'Els professors funcionaris dels cossos docents (...) tindran
dedicació a temps complet a la Universitat de València llevat del cas
que, davant d'una petició raonada presentada per l'interessat, la Junta

de Govern els haja concedit la dedicació a temps parcial'. Així mateix,
la seua Disposició Trnsitòria Vint-i-sisena estableix que 'En el moment
de l'entrada en vigor d'aquests Estatuts, els professors funcionaris amb
dedicació exclusiva passaran al règim de dedicació a temps complet. Els
que tinguessen un altres tipus de dedicació podran accollir-se
provisionalment al règim de dedicació a temps parcial durant un
termini de dos anys, durant el qual en podran gestionar la concessió
difinitiva'.
En relació amb les necessitats del servei, cal recordar que
els Estatuts de la Universitat de València, en l'apartat 3 del seu article
167, estableix que 'La convocatòria de la plaça s'ha d'acompanyar
d'una descripció de les tasques que hom ha de realitzar i del règim de
dedicació que el departament corresponent, una volta consultats els
Centres on s'ha d'impartir la docència, proposarà a la Junta de Govern
per a la seua aprovació, amb l'informe previ de la Comissió de
Professorat''. Aquest règim de dedicació, relacionat amb les tasques a
realitzar, no pot entendre's referit únicament a les disponibilitats
pressupostàries, sinó també a les necessitats del servei, que haurien de
condicionar, per tant, la concessió d'un eventual canvi de dedicació.
Per altra banda, l'esmentada Llei de Reforma Universitària,
en l'apartat 3 del seu article 33, estableix que 'las Universidades podrán
contratar temporalmente, en las condiciones que establezcan sus
Estatutos y dentro de sus previsiones presupuestarias, Profesores
Asociados, de entre especialistas de reconocida competencia que
desarrollen normalmente su actividad profesional fuera de la
Universitat'. Així doncs, aquesta figura de profesor Associat és la que la
Llei preveu per facilitar el desitjable aprofitament de l'experiència
professional extrauniversitària en la docència
i investigació
universitària. Al contrari, utilitzar amb aquesta finalitat la figura de
Professor dels cossos docents (que ha de tenir preferentement
dedicació a temps complet) és una perversió d'aquesta, com és una
perversió de la figura de Professor Associat la seua utilització per
contractar
persones
amb
escassa
experiència
professional
extrauniversitària. Cal, per tant, dignificar la figura de Professor
Associat (utilitzant si escau el tipus de máxima retribució) amb la seua
finalitat original, alhora que es manté la preferència de la dedicació a
temps complet per als cossos docents.
A aquest efecte:
Article 1: En qualsevol petició de convocatòria d'una
plaça de personal docent i investigador, el departament haurà de fer

constar explicitament el règim de dedicació sol.licitat per a aquella,
d'acord amb les seues necessitats docents i investigadores.
Article 2: Les sol.licituds de canvi de règim de dedicació
han de ser presentades dintre del procediment de programació del curs
acadèmic en el qual el canvi de règim haja de ser efectiu.
Article 3: Quan una plaça ha estat convocada amb
dedicació a temps complet, no podrà concedir-se el canvi de dedicació
a temps parcial durant un termini de 3 anys, llevat que, transcorregut
un minim d'un curs acadèmic des de la seua ocupació, el departament
justifique fefaentment un canvi en les seues necessitats que abone el
canvi de dedicació.
Article 4: No podrà concedir-se un canvi de dedicació a
temps parcial en cas que aquesta concessió suposara que la proporció
d'aquesta dedicació entre els professors funcionaris del departament
superara el 40%, o que el departametn quedara per sota dels mínims
establerts en l'article 19 dels Estatuts de la Universitat.
Article 5: Dintre de ls limitacions fixades en els articles
anteriors, la Universitat concedirà un canvi de dedicació a temps
parcial d'un professor funcionari només si la petició raonada de
l'interessat té el suport del Consell de departament, de manera que es
justifique la conveniència d'aquest canvi per a la docència i investigació
universitàries.
Article 6: La Universitat vetllarà perquè cap professor
amb dedicació a temps complet desenvolupe qualsevol altra ocupació
remunerada de caràcter estable ni exercesca la professió amb llicència
fiscal, d'acord amb l'article 205 dels Estatuts de la Universitat de
València.
Disposició Transitòria: En el procés d'ampliació de
plantilla per al curs 1992/1993, els professors funcionaris amb
dedicació a temps parcial que ho siguen des de la promulgació dels
Estatus de la Universitat i que encara no hagen gestionat la seua
concessió definitiva, podran sol.licitar-la i la Universitat els la
concedirà sempre que el departament corresponent no informe
negativament, en el qual cas la Comissió de Professorat avaluarà les
raons aportades per l'interessat i el departament per elevar la proposta
corresponent a la Junta de Govern. Per a aquells que no ho sol.liciten
abans de finalitzar el mes de setembre de 1991, la Universitat disposarà
el canvi de dedicació a temps complet, que serà efectiu al començar el
curs acadèmic 1992/93.
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