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MESA NEGOCIADORA 23/04/2013 
 

En la reunió de la Mesa Negociadora celebrada el 23 d’abril es van tractar els següents temes: 
 
 PROGRAMA DOCENTIA: complint amb el nostre compromís de la Mesa anterior, les 

seccions sindicals havíem enviat al Rectorat un document amb les nostres crítiques i propostes 
sobre el text elaborat per a incorporar la nostra Universitat al programa Docentia de l’ANECA. El 
Rectorat va donar resposta verbal a les nostres propostes, assumint algunes d’elles i acceptant 
introduir modificacions puntuals al document inicial. Com que cal concretar aquestes 
modificacions i definir algunes qüestions sobre les quals encara no hi ha una proposta final, la 
majoria de seccions sindicals varen considerar que calia esperar que el Rectorat presente per escrit 
un nou document que incorpore les modificacions proposades. Aquest document haurà de ser 
tractat en una propera sessió de la Mesa Negociadora durant el mes de maig en la qual s’adoptarà 
una decisió definitiva sobre el tema. La posició de CCOO va ser que el dia 23 ja es podia haver 
votat la proposta sobre el Programa Docentia per tal de tancar el tema, encara que evidentment 
acceptem la petició de la resta de Sindicats d’esperar a tindre un document final amb les 
modificacions plantejades.  

CC OO reafirma el seu compromís amb el reconeixement just de l’activitat docent, la seua 
major valoració dintre de les activitats del PDI i la seua carrera professional, l’exigència 
d’augmentar la veritable qualitat de la docència i la necessitat d’avaluar-la amb instruments adients 
amb els objectius proposats, objectius que amb el programa imposat per l’ANECA resulten difícils 
d’assolir. 
 

 DEDICACIÓ DOCENT DEL PROFESSORAT: a petició sindical, es va tractar la 
revisió de les dedicacions docents del PDI. Les seccions sindicals considerem que la dedicació 
docent del PDI no pot superar les 8 hores setmanals que fixa el RD 898/1985 que regula el règim 
del professorat universitari i que, d’acord amb els informes jurídics de què disposem, no ha estat 
derogat pel Decret Wert(14/2012). Encara que l’adaptació a la Universitat de València va ser el 
resultat d’una negociació entre el Rectorat i tots els Sindicats a finals del curs passat, considerem 
que han canviat algunes de les circumstàncies en què es va produir l’acord i no s’han concretat 
algunes de les seues premisses: la dedicació del PDI ha de fixar-se en crèdits ECTS i no en hores, 
la Generalitat no ha regulat la dedicació del professorat laboral, altres Universitats han fet 
aplicacions diferents d’aquesta normativa i fins i tot el propi Ministeri ha reconegut que el tema de 
la dedicació docent no ha de considerar-se totalment tancat pel RD-llei 14/2012.  

Davant d’aquesta situació, CCOO i la resta de Sindicats considerem que ha de renegociar-se 
la qüestió de la dedicació docent del PDI a la nostra Universitat, la qual no pot superar el màxim de 
24 crèdits. La postura del Rectorat és que l’aplicació que es fa a la Universitat de València és 
correcta i es va negar en redó a modificar les actuals dedicacions. 

A la vista d’aquesta decisió de l’equip rectoral, CCOO plantejarà les mesures necessàries 
per tal de revisar l’actual regulació de la dedicació docent que considerem no s’ajusta a la 
legalitat, afecta negativament les condicions laborals del PDI i va en contra de la qualitat de la 
docència. En aquest sentit, durant els propers dies valorarem la possibilitat de denunciar l’acord 
actualment vigent i encetarem les accions legals que considerem escaients. 

 
D’altra banda, en una nova sessió de la Mesa Negociadora celebrada el divendres 26, es va 

modificar el Reglament de Selecció del PDI per tal d’adaptar-lo a la modificació dels Estatuts que 
ha entrat recentment en vigor. La modificació afecta a les comissions per a la selecció del PDI 
contractat laboral indefinit, les quals, desapareguda la Junta Consultiva que hi proposava un 
membre, estaran integrades per dos membres a proposta del  Departament i tres per la Junta de 
Centre (dos que actuaran en tots els concursos del mateix curs acadèmic i un altre, aliè a la 
Universitat de València, que serà proposat per a cada concurs). 


