Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

Proposta d’acord del Consell de Govern de la Universitat d’Alacant, pel qual s’amplia
l’oferta d’ocupació pública del personal docent i investigador per a l’any 2018
Una vegada publicada la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2018, i en atenció al que indica en el segon paràgraf de l’article 19.Un.4, la
Universitat d’Alacant va fer consulta a la Direcció General de Costos de Personal i Pensions
Públiques del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública perquè se’ns indicara si aquesta
Universitat pot, addicionalment, oferir un nombre de places equivalent al 5 per cent del total
de la taxa de reposició d’efectius d’aquesta per a places dels Cossos de Catedràtics
d’Universitat, de Professors Titulars d’Universitat i Professors Contractats Doctors
d’Universitat.
D’acord amb el nostre escrit a la Direcció General de Costos de Personal i Pensions
Públiques del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, aquesta Direcció General ens informa,
segons escrit del 17 de juliol del 2018 (rebut el 5 d’octubre), que aquesta Universitat pot
veure incrementada la seua taxa de reposició en un 5%, fet que equival a 5 places
addicionals per al 2018, sempre que per part de les administracions públiques de les quals
depenguen s’autoritzen les convocatòries corresponents, prèvia acreditació que l’oferta
d’ocupació pública d’aquestes places no afecta al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària establits per a la corresponent universitat, ni els altres límits fixats en la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Les
places resultants d’aquesta taxa de reposició d’efectius han d’incloure’s en una oferta
d’ocupació pública d’accés lliure.
En virtut de 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
despeses del seu pressupost, 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 d’Investigació,
que hagen prestat, com a mínim, dos anys de serveis efectius sota aquesta condició.
Addicionalment, d’acord amb el que disposa el paràgraf segon de l’article 19.Un.3.I)
de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018,
aquesta Universitat no necessita augmentar la reserva ja feta del 15 % (16 places) per a la
incorporació, en aquella categoria per a la qual s’estiga acreditat, de personal investigador
doctor que haja finalitzat el Programa Ramón y Cajal i haja obtingut el certificat I3. Referent
a això, cal indicar que la taxa de reposició total per al 2018 a la Universitat d’Alacant,
incloent-hi l’addicional que es proposa, seria de 104+5=109, fet que segueix implicant una
reserva de 16 places.
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En virtut de tot l’anterior, el Consell de Govern de la Universitat d’Alacant, d’acord
amb 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 una ampliació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2018, referida al
Personal Docent i Investigador, amb la distribució següent:

Torn lliure: 5 places per a l’accés al Cos de Professors o Professores Titulars d’Universitat.
Promoció interna: 5 places per a l’accés al Cos de Catedràtics o Catedràtiques
d’Universitat.

Alacant, a 27 de novembre del 2018
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