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APROVATS ELS NOUS CRITERIS DE PROMOCIÓ 

En la Mesa Negociadora celebrada el 14 de desembre s’han aprovat els criteris per a 
la propera convocatòria de places de promoció. Aquests criteris són el resultats dels 
acords, impulsats per CCOO, als que s’havia arribat el passat mes de juny per a 
ordenar les promocions de dos anys, 2017 i 2018. Com a resultat d’aquesta estratègia, 
que ha fet possible la convocatoria d’un nombre elevat de places durant aquest any 
(totes elles ja finalitzades), les places disponibles per a 2018, tal com havia previst 
CCOO, arribaran a una xifra rècord de 321, suma de la taxa de reposició (206) i de la 
promoció interna (115).  

La distribució d’aquestes places será la següent (podeu veure la información detallada 
ací): 

 31 places per a estabilització d’investigadors
 95 places (25 de TU i 70 de CD) per a estabilitzar a tots els CD interins

actuals i als AD que finalitzen contracta abans del 31 d’agost de 2018
 44 places de TU per a tots els CD acreditats fins a 31/8/2017
 7 places de TU per a professorat Associat
 20 places (de CD o TU) per a establització dels AD que finalitzaran

contracte en setembre de 2018.
 9 places de TU que s’assignaran a departaments amb necessitats

estructurals.
 115places de CU per a la promoció de TU acreditats.

S’han acordat també els criteris i procediments per a l’assignació d’aquestes places 
(podeu consultar-los ací). El més destacat d’aquests criteris és que els AD que 
finalitzen contracte a partir d’ara podran accedir directament a la plaça de 
promoció (CD o TU, segons la seua acreditació) sense necessitat de pasar prèviament 
per la situación de CD interí i el corresponent concurs (només en el cas que legalment 
no es puga convocar la plaça, es passaria transitòriament a la interinitat fins a la 
realització del concurs definitiu). 

D’altra banda, s’ha acordat també que tots els AD que finalitzaran els seus 
contractes entre l’1 d’octubre de 2018 i el 31 d’agost de 2019 tindran garantida la 
promoció a CD o TU, segons la seua acreditació, de forma que ja hem acopnseguiot 
blindar la seua estabilització també per al proper curs. 
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A més a més, dels bons resultats aconseguits en la negociació d’aquesta promoció, cal 
subratllar que aquestes xifres garanteixen també que l’oferta de places de promoció 
per a l’any 2019 podrà ser molt elevada (de l’ordre d’unes 200 places 
aproximadament), amb la qual cosa està totalment garantida l’estabilització dels AD 
que finalitzen contracte, la promoció dels acreditats a CU pendents de promocionar 
i un ampli marge per a oferir places als futurs acreditats a TU i CU, entre altres 
objectius. 
 
El conjunt de l’afiliació a CC OO hem de felicitar-nos per aquests acords perquè són 
fonamentalment el resultat de les nostres propostes i de l’intens treball que hem 
realitzat, amb el Rectorat, la resta de Sindicats, els col·lectius afectats i el conjunt del 
PDI de la Universitat, per tal d’aconseguir fer-les efectives. Hem de remarcar també 
cal una perspectiva, com la que hem aconseguit que es materialitze en aquests 
acords, que supere els particularismes i incorpore una visió de conjunt i de 
solidaritat. 

 
 


