
 

 
  
Companyes i companys, 
  
Dimarts passat, 18 de juliol, va tenir lloc una Mesa Negociadora en la qual es van tractar entre altres assumptes: 
  
Proposta de modificació de plantilla per al pròxim curs: Noves places de CU,  TU i Professors Associats.  S'aprovarà 
en el pròxim Consell de Govern. 
  
Places de Professor Contractat Doctor: Hi ha possibilitat de convocar fins a 7 places que donarien estabilitat a d'altres 
places interines. La UA ha sol·licitat poder convocar-les i s'està a l'espera de la seua aprovació. 
  
Direcció  de TFG per Professors Associats:  Es va plantejar la situació que origina que els crèdits corresponents a  la 
dirección de TFG produïsquen els seus efectes en el POD  del curs següent.  Per als Professors Associats podria ser un 
problema si els seus contractes no són renovats.  El Vicerector d'Ordenació Acadèmica va indicar que ho estudiaria. 
  
Triennis d'Ajudants Doctors:  Es va plantejar que es contemplara aquest complement d'una forma més àmplia. El 
decret  174/2002, que entre altres aspectes contempla les remuneracions del  PDI laboral temporal,  permet no abonar-
los  l'antiguitat. Encara que des de  2010, mitjançant un acord UA-sindicats, s'abonen els triennis als Ajudants Doctors, els 
serveis previs han d'estar realitzats en la UA i no es tenen en compte altres situacions laborals anteriors en la pròpia 
Universitat com a Prof. Visitant, Prof.  Associat o Investigador Contractat.  Sobre aquest assumpte,  l'Administració de la 
UA va indicar que ja hi havia un acord signat i que no podien estar modificant-ho contínuament. 
  
Encara que el debat es va obrir concretament amb els Ajudants Doctores que havien sigut Professors Visitants, és clar 
que el cobrament de triennis afecta a tot el PDI laboral temporal i des d'INTERSINDICAL-STEPV pensem que encara que 
l'acord del 2010 ha tingut els seus efectes positius, mereix la pena explorar les seues millores, a través del nou Conveni 
Col·lectiu, d'una banda, i mitjançant la modificació del decret 174/2002, per un altre. 
  
Acreditació de nivell d'idiomes. Segons el parer d'INTERSINDICAL-STEPV, fins ara, les convocatòries de places 
docents exigeixen de forma errònia l'acreditació d'idiomes. Concretament, quan es pretén  que els candidats acrediten un 
nivell C1 d'Inglés, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL),  en les 
convocatòries  se  simplifica el requeriment exigint només “nivell  C1”.  La falta de concordança entre el que vol exigir i el 
que s'exigeix, fa que  un certificat C1 d'anglès superior expedit per la UA,  no s'accepte per ser considerat com un B2, 
segons el MCERL. Aquest error ha provocat seriosos perjudicis a candidats a places docents  que han vist rebutjada la 
seua sol·licitud. Al nostre judici, de forma injusta. 
  
Després de discutir sobre l'assumpte, el Vicerector va considerar que no s'havia incorregut en cap error. 
  
Com sempre,  us animem a enviar-nos els vostres comentaris sobre tots aquests assumptes. 
  
Una cordial salutació, 
  
  
Alfonso Cueto 
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