Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante
RESOLUCIÓ DE 27 D'OCTUBRE DE 2017, DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, PER LA QUAL
ES DISPOSA LA PUBLICADO DE I'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA PER A L'ANY 2017 DEL
PERSONAL FUNCIONAN D'ADMINISTRACIÓ I SERVÉIS.
En vírtut del que es disposa en l'article 19.U.2 J) de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generáis de l'Estat per a l'any 2017, que fixa la taxa de reposició autorítzada en un 100
per cent deis cessaments d'empleats fixos durant l'any 2016, i que les places resultants d'aquesta taxa de
reposició d'efectius han d'incloure's en una oferta d'ocupació pública, i considerant el que es disposa en
l'article 70 de l'Estatut Básic de TEmpleat Public, el text refós del qual va ser aprovat peí Reial decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i en l'article 46 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol de la Generalitat,
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, referíts a i'oferta d'ocupació pública, el Consell de
Govern de la Universitat d'Alacant, el 26 d'octubre de 2017, va acordar aprovar I'oferta d'ocupació
pública per a l'any 2017 de places de personal funcionan d'administració i servéis de la Universitat
d'Alacant, de conformitat amb la taxa de reposició i addicional autorítzades en escrít de la Direcció
general de Costos de Personal i Pensions Publiques de data 27 de setembre.
En ús de les potestats i funcions conferídes pels Estatuís de la Universitat d'Alacant, aprovats
peí Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, i de les competéncies que
dimanen deis articles 20 i següents de la Llei Orgánica 6/2001, d'Universitats, modificada per la Llei
Orgánica 4/2007, de 12 d'abril, aquest Rectorat resol:
Primer
Publicar en el Diarí Oficial de la Generalitat Valenciana I'oferta d'ocupació pública per a
i'any 2017, referida a personal funcionan d'administració i servéis, aprovada per Acord del Consetl de
Govern de 26 d'octubre de 2017, que figura com a annex a aquesta resolució, segons disposa el punt
cinc de l'article 19, ja citat, de la Llei 3/2017.
Segon
Seguint el que es disposa en l'article 70.1 de l'Estatut Básic de l'Empleat Public, el termini máxim
per a la convocatoria del procés selectiu previst en aquesta oferta és de tres anys, a comptar a partir de la
publicació d'aquesta resolució.
Tercer
Les convocatóries i les seues bases deis processos selectius corresponents a aquesta oferta
d'ocupació es publicaran en el Diarí Oficial de la Generalitat Valenciana i i'anunci d'aquesta
publicació juntament amb un extracte de la convocatoria en el Butlletí Oficial de l'Estat, una vegada
obtinguda la corresponent autorització, d'acord amb el que es disposa en el referít punt 5 de l'article 19 de
la Llei 3/2017.
Quart
Aquesta Oferta d'Ocupació Pública s'executará mitjancant processos selectius que garantísquen els
princípis constituclonals d'igualtat, mérit i capacitat i els previstos en I'article 55.2 de i'Estatut Básic de
l'Empleat Public i en el 51 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció
Pública Valenciana.
Cinqué
Així mateix i de conformitat amb el que es disposa en I'article 55 de la Llei 10/2010, de 9 de
juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, es reserva un contingent
del 7 per cent de les vacants d'aquesta oferta d'ocupació per a ser cobertes entre persones amb un grau de
discapacitat igual o superior al trenta-tres per cent.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrá interposar-se recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contencíós administratiu d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos
mesos comptats a partir de l'endemá de publicar-se, de conformitat amb el que s'estableix en I'article 114
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques,
6.4 de la llei Orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i potestativament podrá interposar-se recurs de
reposició en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemá al de la publicació de la present, davant el
rector, de conformitat amb el que es disposa en els adíeles 123 i 124 de la Llei 39/2015.
Alacant, 27 d'octubre de 2017
El rector

Manuel Palomar Sanz
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