
 
 
Sobre la modificació de la normativa reguladora de les borses de treball. 
 
Aprofitant les possibilitats que obri el nou decret 3/2017 de selecció, provisió i mobilitat, i davant els 
recents moviments quant a la consolidació de llocs de treball, i tenint en compte l’elevat nombre de 
llocs de treball ocupats per personal interí que existeix al si de la UA, sembla prou important impulsar 
l’actualització de la normativa pròpia que regula la confecció i desenvolupament posterior de les 
borses de treball, basada en el decret 33/1999 ja derogat, i que afecta tant al futurs processos 
selectius com als que ja estan produint-se. 
 
Per això, proposem la següent modificació de la normativa reguladora de borses de treball: 
 

- En primer lloc, la incorporació a les borses de treball resultants dels processos selectius de 
dos tipus de components nous:  

1. Personal interí i en millora d’ocupació cessat per la convocatòria 
corresponent que haja participat en el procés selectiu  
2. Personal funcionari de carrera d’altres cossos i escales que hagen aprovat 
almenys un examen en altres convocatòries i que també haja participat en el 
procés selectiu  

 
- En segon lloc, la utilització de la borsa vigent com a punt de partida per a conformar la nova 
borsa que ha de servir per a proveir els llocs de treball vacants. D’aquesta manera, la borsa 
resultant de cada nova convocatòria s’ordenarà tenint en compte els següents elements 
sumatoris:  

1. Puntuació per borsa anterior (ja que bona part del personal interí porta 
molt de temps en aquesta situació sense possibilitats d’accedir a un lloc de 
treball definitiu)  
2. Puntuació obtinguda en el procés actual (resultats fase oposició)  
3. Baremació de punts per experiència + idiomes i formació + puntuació fixa 
per exàmens aprovats amb anterioritat, conforme a cada convocatòria, i que 
no hagen sigut baremats per a l’obtenció de la puntuació del punt 1.  

o Aquests elements sumatoris hauran de ser aplicats a totes les persones que 
formen part de la nova borsa de treball.  

 
- Aquest nou sistema permetrà anar actualitzant les borses de treball, amb una millor 
selecció i ordenació del personal candidat, al tenir-se en compte no només les resultats, sinó 
també la seua experiència i qualificació professional.  
- Per tant, aquest nou sistema donarà resposta al requisits constitucionals d’accés a la funció 
pública:  

o Igualtat: al tenir tots els aspirants les mateixes oportunitats de baremació per a 
ordenar la borsa resultant  

o Mèrit: al tenir-se en compte els mèrits de formació, idiomes, etc. obtinguts pels 
aspirants al llarg de la seua vida professional en la universitat (i no malbaratar-se 
el temps i els diners invertits en la millora professional d’aquest personal), així 
com en convocatòries anteriors.  

o Capacitat: al valorar-se també els resultats de les proves selectives en la seua 
fase d’oposició, quedant les persones millor preparades en els primers llocs de la 
nova borsa.  

 


