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Proposta d'acord del Consell de Govern de la Universitat d'Alacant pel qual es 
complementa l'oferta d'ocupació pública del personal docent i investigador per a l'any 
2017 corresponent a la taxa de reposició addicional per a estabilització d'ocupació 
temporal 
 
            Per Resolució del 13 de juny de 2017 de la Universitat d'Alacant (DOGV del 16 de 
juny), es va disposar la publicació de l'acord de Consell de Govern del 17 de maig de 2017 
pel qual es va aprovar l'oferta d'ocupació pública de personal docent i investigador per a 
l'any 2017, en virtut del que s’estableix en el Reial decret-llei 6/2017, del 31 de març, que va 
aprovar l'oferta d'ocupació pública, entre d’altres, en l'àmbit docent universitari per a 2017. 
 
            La Llei 3/2017, del 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, 
estableix, a més, en el seu article 19.1.6 per al personal docent i investigador recollit en la 
lletra J) de l'article 19.1.2, una taxa addicional per a estabilització d'ocupació temporal que 
inclourà fins al 90 % de les places que, amb dotació pressupostària, hagen estat ocupades 
de forma temporal i ininterrompuda almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 
2016. 
 
            Per a establir aquesta taxa addicional per a estabilització d'ocupació temporal, es 
van computar 8 places que complien, en aquell moment, les condicions més amunt 
estipulades. El 90 % corresponia a 7 places, que conformarien aquesta taxa addicional per a 
la qual es va sol·licitar l'oportuna autorització. 
 
            Rebuda l'autorització de la Direcció General d'Universitat, Recerca i Ciència de la 
Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport, en data de 24 de gener de 2018, 3 de les 
places computades en el moment d'establir aquesta taxa addicional, han sigut 
transformades en places pertanyents al cos de Professors Titulars d'Universitat. 
 
            En virtut de tot l'anterior, el Consell de Govern de la Universitat d'Alacant, conforme a 
l'article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, del 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, del 3 de febrer, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, adopta el següent 

 
ACORD 

 
 
Aprovar una oferta d'ocupació complementària a l'oferta d'ocupació pública de personal 
docent i investigador per a l'any 2017, corresponent a la taxa de reposició addicional per a 
l'estabilització d'ocupació temporal, consistent en 4 places de Professor Contractat Doctor. 
 
Alacant, 26 de febrer de 2018 
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Manuel Palomar Sanz 
 


