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Proposta d’acord del Consell de Govern de la Universitat d’Alacant, pel qual s’aprova 

l’oferta d’ocupació pública del personal docent i investigador per a l’any 2017 
 
 

El Reial Decret-llei 6/2017, de 31 de març, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública 
en els àmbits de personal docent no universitari i universitari, Forces Armades, Forces i 
Cossos de Seguretat de l’Estat i Cossos de Policia dependents de les Comunitats Autònomes 
per al 2017, estableix en l’article 1.1.b que, respectant, en tot cas, les disponibilitats 
pressupostàries del Capítol I dels pressupostos de despeses corresponents, la taxa de 
reposició es fixa fins a un màxim del 100 per cent per a les places dels Cossos de Catedràtics 
d’Universitat, de Professors Titulars d’Universitat i professors contractats doctors d’Universitat 
regulats en l’article 52 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, i que les 
places resultants de la taxa de reposició d’efectius han d’incloure’s en una oferta d’ocupació 
pública d’accés lliure.  

 
D’acord amb la modificació de l’article 62 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, d’Universitats, continguda en el Reial Decret-llei 10/2015, d’11 de setembre, les 
Universitats poden convocar places de promoció interna, que estiguen dotades en l’estat de 
despesa del pressupost d’aquestes, per a l’accés al Cos de Catedràtics d’Universitat. Tenint 
en compte que aquestes places, que no podran superar el nombre màxim de places que 
siguen objecte d’oferta d’ocupació pública de torn lliure, en aquest mateix any, per a l’accés 
als cossos docents, es convocaran per a funcionaris de carrera del Cos de Professors Titulars 
d’Universitat o de l’Escala d’Investigadors Científics dels Organismes Públics de Recerca, que 
hagen prestat, com a mínim, dos anys de serveis efectius sota aquesta condició. 

 
D’acord amb tot l’anterior, el Consell de Govern de la Universitat d’Alacant, segons 

l’article 70 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, i en l’exercici de les competències atribuïdes 
pels Estatuts de la Universitat d’Alacant, aprovats pel Decret 25/2012, de 3 de febrer, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, adopta el següent  

 
ACORD 

 
          Aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2017, referida al Personal Docent i 
Investigador, amb la distribució següent: 
 
Torn lliure: 53 places per a l’accés al Cos de Professors/es Titulars d’Universitat, de les quals 
una es reservarà a persones amb discapacitat. 
 
Promoció interna: 53 places per a l’accés al Cos de Catedràtics/es d’Universitat. 
 
 
Alacant, a 17 de maig de 2017 
 
El rector 


