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CCOO PEL MANTENIMENT DE LES CONVOCATÒRIES DE PLACES 

                    PER A L’ESTABILITZACIÓ D’AJUDANTS DOCTORS 
 

El Govern del PP ha donat una passa més en els seus atacs a la Universitat pública. L’any passat 
ja va recórrer les convocatòries de places de TU i CU que excedien el 10% de “taxa de reposició” 
que havien imposat a la Llei de Pressupostos, obviant que de facto no suposen increment de 
plantilla, mentre que la Generalitat no qüestionava cap  places laborals. Durant aquest curs, la 
Universitat de València s’ha sotmés al límit de la “taxa de reposició” respecte de les places 
funcionarials (només se n’han convocat 7) i, tal com es preceptiu, ha sol·licitat autorització per a 
les places laborals a la Conselleria d’Educació, competent en aquesta matèria segons el Decret 
Wert: “los costes del personal docente e investigador, así como de administración y servicios, 
deberán ser autorizados por la Comunidad Autónoma, en el marco de la normativa básica sobre 
Oferta de Empleo Público”. La Conselleria d’Educació havia autoritzat per escrit la nostra 
Universitat a convocar places de Contractat Doctor per a poder estabilitzar Ajudants Doctors, 
imposant la restricció que només es podrien convocar “en aquells casos en què finalitzarà el 
contracte d’Ajudant Doctor”, per tal d’evitar la seua expulsió de la carrera docent i, amb aquesta 
restricció, s’havien convocat només unes poques places laborals indefinides. La sorpresa s’ha 
produït aquesta setmana, quan el Ministerio de Hacienda y AAPP ha comunicat a la Universitat 
que si no anul·la aquestes convocatòries interposarà un recurs contenciós administratiu les 
mateixes per considerar que vulneren la prohibició d’incorporar nou personal imposada per la Llei 
de Pressupostos de l’Estat per a 2013. 

CC OO considera que aquesta impugnació que fa el Govern central no està justificada 
perquè aquestes places no suposen increment de plantilla (només transformació, ja que 
les Ajudanties són amortitzades) i perquè l’Administració competent per a supervisar les 
Universitats (la Generalitat valenciana) havia donat explícitament la seua autorització per a 
aquestes convocatòries sense plantejar-hi cap objecció. Aquesta mesura del Govern és molt greu 
perquè, cas d’aplicar-se, suposaria l’expulsió de la Universitat d’un conjunt de persones amb una 
llarga trajectòria de treball acadèmic, prolongaria la situació de precarietat a què és condemnada 
bona part del PDI i laboral i dibuixaria un futur ben negre per al col·lectiu d’Ajudants Doctors que 
haurien d’estabilitzar-se durant els propers anys.  

Davant d’aquest requeriment del Ministerio de Hacienda, CCOO considera que la Universitat 
ha de ser coherent amb els seus actes (més encara quan aquests han estat confirmats per 
la Generalitat), defensar el seu criteri d’estricte compliment de la legalitat i, tal com va fer l’any 
passat quan es varen impugnar places funcionarials (majoritàriament Càtedres), no sotmetre’s 
a la impugnació del Govern (que hauria de ser retirada) i, per tant, ha de mantindre les 
convocatòries publicades i continuar endavant amb el procés per a la seua resolució i 
provisió i ha de garantir la continuïtat a la Universitat de les persones afectades mitjançant les 
fórmules contractuals disponibles.  


