
 

 

Companyes i companys, 

 

El passat dijous 18 de març va tenir lloc una Mesa Negociadora en la qual es van 

tractar, entre altres, els següents assumptes: 

 

Oferta pública d'ocupació pública per a 2021 

 

D'acord amb una taxa de reposició del 110%, per al curs vinent, es podran convocar 

24 places de TU, 24 de CU i 32 de CTD. 

 

Queda una reserva de 10 places per a personal contractat com Ramón i Cajal 

acreditat a TU o CTD que disposin del certificat I3. Les places sobrants d'aquest 

contingent es podrien oferir en les mateixes condicions al personal contractat amb 

càrrec a programes nacionals i internacionals. 

 

Des de l’STEPV hem sol·licitat que es faci ús d'aquesta última possibilitat de forma 

estesa per intentar aprofitar al màxim aquestes 10 places i altres 30 que queden 

d'anualitats anteriors. 

 

Els requeriments del nostre actual model de plantilla sembla que són un impediment 

per a aprofitar aquestas places, ja que es prima, al nostre parer en excés, la relació 

càrrega / capacitat docent en els departaments. També en la nostra opinió, aquest 

model s'hauria de revisar donant més pes a altres criteris que permetan rejovenir la 

nostra plantilla de PDI i aprofitar el talent investigador que hem atret a través de 

diferents programes i que no hauríem de deixar perdre. 

 

Hem entès que l'actual Equip de Govern és sensible a aquest problema i es disposa a 

solucionar-ho en breu. 

 

El VOAP va anunciar també que dedicarà 400.000 € a la creació de 40 places d'AJU i 

AJU Dr pel proper curs. Esperem que esta xifra pugua augmentar sensiblement en 

anys vinents, el que sens dubte requerirà una revisió de l'estructura dels pressupostos 

usada fins ara. 

 

En la distribució d'aquestes 40 places, no es computarà la capacitat docent de 

professorat emèrit i s'introduirà un factor corrector relacionat amb l'edat del PDI en 

cada estructura docent. 

 

Aprofite aquest comunicat per introduir alguns apunts d'interès de la COAP del '22 de 

març passat 

 

 

1.- Flexibilització dels criteris d'aplicació de la borsa de crèdits docents als Centres 



(veure document adjunt) 

2.- Procediment per al reconeixement de direcció de tesis doctorals a efectes docents 

com a crèdits computables. Passa de 5 a 10 anys (veure document adjunt) 

 

A la COAP hi va haver intervencions dirigides al fet que es compute de forma realista 

l'esforç dedicat pel PDI als TGF i TFM, així com a la possibilitat de no utilitzar la Llei 

Wert per definir la capacitat docent màxima, eliminant la possibilitat d'haver de impartir 

fins a 32 ECTS. 

El vicerector va indicar que es treballaria en aquest sentit. 

 

Una cordial salutació 

 

Alfonso Cueto 
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Si vols afiliar-te: 

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

 

Les dades de caràcter personal que formen part del fitxer de STEPV-Iv 

en la Universitat d'Alacant tenen com finalitat la difusió de la 

informació sindical.  

Aquestes dades no seran cedides a ningú, són d'ús exclusiu d'aquesta 

secció sindical. A més estan protegides per totes les mesures de 

seguretat necessàries. 

El responsable del fitxer és la Secció Sindical de STEPV-Iv en la UA.  

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament 

de les seues dades es podran exercitar en aquesta mateixa adreça de 

correu-e: stepv@ua.es 
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