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CC OO INFORMA PDI : MESA NEGOCIADORA FEBRER 2015 

 
Durant la darrera setmana del mes de febrer s’han celebrat dues sessions de la Mesa 
Negociadora que han tractat els següents temes relatius al PDI: 
 

 MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE SELECCIÓ, la qual afecta sobretot als barems 
que han d’aplicar les comissions de contractació per a les diferents places, així 
com a diferents aspectes de funcionament dels processos de contractació. A 
proposta de les seccions sindicals i particularment de CCOO s’han introduït 
diverses modificacions per tal de millorar els barems i donar més transparència i 
seguretat als processos de selecció. Cal destacar, entre altres, les aportacions 
que hem fet des de CCOO per tal d’incorporar a aquest Reglament els criteris 
acordats a 2012 per a la renovació de contractes de professorat associat, així 
com el manteniment de la definició d’estades fora de la Universitat que havíem 
acordat fa uns mesos i que té com a objectiu evitar la discriminació en contra del 
PDI que ha desenvolupat la seua carrera acadèmica prèvia a la nostra Universitat 
(Ajudants, Ajudants Doctors, Associats...). 

 
 CRITERIS DE PROMOCIÓ: davant la nova imposició per banda del Govern d’una 

taxa de reposició ridícula, que limita greument la promoció del PDI en les seues 
diferents categories, només hi ha disponibles 20 places per al proper curs. 
Considerant que cal prioritzar  l’estabilització del PDI en situació més precària, 
sense oblidar tampoc la carrera professional del professorat laboral estable cap a 
la funcionarització i la promoció del PDI funcionari, l’acord ha estat destinar 15 
places a la promoció de Contractats Doctors interins a Contractats Doctors, 3 
places a la de Contractats Doctors a TU i 2 places a la de TU a CU. En tots els 
casos el criteri d’ordenació de les sol·licituds serà la data d’acreditació. Es 
transformaran en CD interí tots els contractes d’Ajudant Doctor quan arriben a la 
seua finalització, garantint la seua continuïtat a la Universitat. 

 
Tots aquests acords s’han adoptat per unanimitat de totes les seccions sindicals. 
CCOO continuarà treballant per tal d’aconseguir eliminar els límits imposats per 
l’actual taxa de reposició, per mantindre clarament la prioritat de l’estabilització del 
PDI i per a garantir una promoció ordenada que evite enfrontaments estèrils entre els 
diferents col·lectius de professorat i possibilite arribar, com hem aconseguit enguany, a 
solucions els més equitatives i solidàries possibles. 
 
 


