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Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aproven les modificacions
d’aspectes relatius a la plantilla i al col·lectiu de personal docent i
investigador i la consegüent convocatòria extraordinària de places.
1. Becaris de recerca
El Consell de Govern del dia 26 d’octubre va aprovar el nou Programa de Personal Investigador
en Formació, amb el doble objectiu d’adaptar l’estructura i les condicions de les beques
predoctorals de la URV a, per una part, la nova organització dels ensenyaments universitaris en
allò que fa referència al postgrau, i per l’altra, al RD 63/2006, Estatuto del Personal Investigador
en Formación.
L’adaptació de les beques predoctorals al RD 63/2006, tant en la seva modalitat de 2+2 o
de 1+2+11, comporta la inclusió dels becaris en el Sistema General de la Seguretat Social, bé
únicament a través de la seva cotització, o bé a través d’un contracte laboral. Aquesta darrera
situació obliga a considerar els becaris com a treballadors i, per tant, motiva la seva inclusió en
el capítol I de despeses del pressupost de la Universitat.
Per regular aquesta situació, es proposa:
- La plantilla de cada departament contemplarà el nombre de beques predoctorals
que té actualment.
- La dotació per becaris de recerca predoctorals de la URV que financiï els períodes
de beca figurarà en el capítol IV del pressupost de la Universitat.
- La dotació per becaris de recerca predoctorals de la URV que financiï els períodes
de contracte figurarà en el capítol I del pressupost de la Universitat.
- S’amortitzaran les places no ocupades necessàries per tal de dotar les beques
predoctorals vigents.
- La finalització paulatina de les beques vigents implicarà, si s’escau, la nova dotació
de les places ara amortitzades.

2. Modificacions en l’estructura de la plantilla de PDI
Es preveu que durant la primavera del 2007 s’aprovi la Llei que ha de modificar la LOU, i que
inclou importants canvis pel que fa a les figures de professorat i al seu accés al cossos docents
universitaris. En especial és remarcable la quasi segura supressió de la figura de TEU i la possible
de la del col·laborador.
Per tant, a l’entrada en vigor de la llei, aquelles persones que ocupin una plaça de TEU interí
o de col·laborador temporal podrien veure’s perjudicades al no poder consolidar la plaça. Així
mateix, cal donar una sortida, d’acord amb la llei, per als professors/res que estiguin ocupant
places de TEU o de col·laborador, que si bé podran romandre en la situació actual, estaran
ocupant una plaça a extingir.
- Professorat Titular d’Escola Universitària o Col·laborador Permanent.
Si es manté el redactat de la disposició addicional segona del “Proyecto de Ley
Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades” referit als TEU, la Universitat es compromet a:
a) Dotar pressupostàriament com a places de TU totes les places de TEU ocupades, de
forma permanent, per Professors/res Titulars d’Escola Universitària que obtinguin
l’acreditació com a Professors/res Titulars d’Universitat.
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b) Per paral·lelisme amb el personal docent contractat, la Universitat es compromet
a convocar places de Professorat Agregat o de TU per a aquells Professors/res
Col·laboradors Doctors permanents que obtinguin l’acreditació de recerca emesa
per l’AQU/ANECA o l’acreditació com a Professors/res Titulars d’Universitat,
respectivament.
- Professorat Titular d’Escola Universitària interí.
Atès el que s’ha dit en el punt anterior, la Universitat no podrà convocar oposicions
per cobrir places de TEU. Per tant, les persones que actualment ocupin places de TEU
de forma interina s’hauran d’adaptar a qualsevol de les altres figures que la nova Llei
estableixi. Si en aquest moment, alguna d’aquestes persones disposa d’un informe
favorable per poder ser contractat com a Professor/a Col·laborador, Professor/a
Lector, o Professor/a Agregat la Universitat es compromet a convocar, amb la celeritat
que permetin les disponibilitats pressupostàries, la plaça corresponent. Aquest
compromís seguirà vigent, pel que fa a places de Professor/a Lector o Professor/a
Agregat, després de l’entrada en vigor de la nova Llei.
Tanmateix, s’estudiarà el cas particular de cada persona afectada amb l’objectiu de
trobar, si s’escau, la solució més apropiada a cada cas, després de la valoració amb
el Departament corresponent.
- Professorat Col·laborador Temporal.
La nova Llei deixa sense efecte l’article 51 de la LOU, que regula el Professorat
Col·laborador. Tanmateix, la disposició addicional tercera estableix: De los actuales
profesores colaboradores: Quienes a la entrada en vigor de esta ley estén contratados
como profesores colaboradores con arreglo a la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, podrán continuar en el desempeño de sus funciones
docentes e investigadoras.
L’Estatut de la URV determina que el primer contracte de professorat col·laborador
és temporal i està sotmès a una avaluació per poder esdevenir indefinit. Aquesta
avaluació es duu a terme a la finalització del segon any de contracte i, si és positiva,
el professor/a col·laborador esdevé fix.
Per tal de regular definitivament la situació dels professors/res col·laboradors
temporals, es proposa avançar l’avaluació de tots els contracte vigents que es
trobin en aquesta situació, per tal que a l’entrada en vigor de la nova Llei ja siguin
permanents, sempre que l’avaluació esmentada tingui caràcter positiu.
Finalment, se sol·licita al Consell de Govern que delegui explícitament en la Comissió de
Recursos Humans:
- L’aprovació de les transformacions de places que siguin pertinents per dur a terme
els compromisos dels punts anteriors.
- La convocatòria de les places, en els casos en què sigui necessària.
D’aquestos processos s’informarà als òrgans de representació sindical del personal docent i
investigador.

