
 

Companyes i companys, 
 

Us acompanyem informació sobre alguns punts tractats en les últimes Mesa 
Negociadora i Comissió d'Ordenació Acadèmica i Professorat (COAP) que ens 
semblen d'especial interès. 
 

1. El vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat ha manifestat la seva 
preocupació per l'envelliment de la plantilla de PDI de la nostra Universitat i 
plantejarà, davant tots els actors possibles, mesures per pal·liar aquest greu 
problema sobre el qual fins ara no s'ha intervingut. 

 
Alguna mesura que ràpidament s'ha suggerit és que les tasques docents de 
professorat emèrit no siguin comptabilitzades en el POD. 

 
Des de l’STEPV hem plantejat que, d'una banda, es revisin els pressupostos de 
la UA i s'estudiï quines partides es poden retallar per augmentar l'assignació 
dedicada a nou professorat, i de l'altra, que entre els criteris per a la dotació de 
places als departaments es tingui en compte la presència de PDI major de 60 
anys. 
Fins ara, els criteris utilitzats han estat la relació càrrega / capacitat docent i 
l'estructura de personal de Departament. 

 
Per tot això, us animem a que ens feu arribar la vostra opinió sobre aquest 
assumpte i les possibles propostes que us semblarien interessants per 
plantejar en una Mesa Negociadora. 

 
2. Per a 2021 està aprovada una pujada salarial del 0,9%, recollida en els 
pressupostos generals de l'Estat. Des del Vicerectorat de Planificació Econòmica i 
Estratègica se'ns ha informat que per poder aplicar aquesta pujada ha de ser aprovada 
expressament per la Generalitat Valenciana i serà traslladada a les nòmines 
immediatament amb efectes retroactius des del 1 de gener 

 
3. La Universitat disposarà de màscares FFP2 per a tot aquell PDI que les sol·liciti 
a través del Servei de Prevenció (ext: 9600) 

 
4. A través del Vicerectorat d'Investigació se'ns ha informat que per a l'any que ve 
està prevista la signatura d'un conveni amb l'ANECA perquè el professorat ajudant 
doctor pugui sol·licitar l'avaluació dels seus sexennis a través de la CNEAI 

 

Una cordial salutació 
  
Alfonso Cueto 
  
STEPV 
--  
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Si vols afiliar-te: 

https://www.intersindical.org/comunes/per_afiliar-se 
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