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WEB CGT INFORMA

Valoració MN 12/04/2017: Oferta Ocupació 2017 i situació de vacants i previsió de convocatòries
(Concursos i Oposicions)

Continuem amb aquest correu amb la informació i valoració de les ofertes d'ocupació i convocatòries de 
places vacants d'administració especial (ja vos informàrem de la situació en administració general).

Vos informem igualment que hem enviat un escrit a Gerència respecte al calendari de convocatòries de 
diversos concursos de mèrits (caps de secció, caps d'unitat, coordinacions de biblioteca i coordinacions de servei) 
ja que en alguns casos les ocupacions estarien en situació irregular (la comissió de serveis ha superat els dos 
anys) i en altres casos eren convocatòries de compromisos anteriors.
Hem demanat igualment que les convocatòries isquen amb resultes.

Administració especial

Les xifres que donem de places vacants corresponen a les que són susceptibles de ser incloses en les 
ofertes d'ocupació. No s'inclouen les vacants corresponents a places ocupades per funcionaris de carrera en 
destinació provisional, en comissió de serveis per trasllat d'altres administracions o per personal interí major de 58 
anys.
1 Escala de suport a la recerca (laboratoris)

En l'oferta d'ocupació de 2017 no s'ofereixen les vacants del grup A1 ja que aquestes van ser incloses en les 
ofertes de 2014 i 2015.

- Places del grup A1: estan desenvolupant-se en aquest moment la majoria de les convocatòries de les 8 vacants 
(2 torn lliure i 6 de promoció segons perfils) de Tècnic Superior de Laboratori.
Falten per publicar dues convocatòries (1 de torn lliure i una altra de promoció interna) ja que la Universitat 
ha proposat una modificació dels perfils de dues places. Aquesta proposta es va incloure en un document de 
modificació de plantilla que no es va aprovar en l'última mesa negociadora.

- Places del grup A2: En l'oferta d'ocupació 2017 s'han inclòs les 11 vacants (8 a promoció interna i 3 a torn lliure). 
S'ofereixen la totalitat de les vacants existents que actualment estan ocupades provisionalment, 8 per funcionaris 
de carrera i 3 per personal interí.

- Places del grup C1:  En l'oferta d'ocupació 2017 s'han inclòs 14 places, a banda de les 10 ja oferides en el 2015, 
que fan un total de 24 vacants que suposarien el total de vacants actuals.

Encara que porta un retard de dos mesos respecte al calendari orientatiu previst, la decisió de Gerència de convocar 
ja les vacants de l'oferta 2015 s'ha fet palesa amb la convocatòria de les places de C1 del perfil 2 i del perfil 3 que 
han eixit el 16 de maig de 2017.

Les convocatòries correspondrien als perfils de les places que van ser ocupades mitjançant nomenament de 
personal interí al gener de 2016.

- 8 places de perfil C2 
- 2 places de perfil C3

En aquest grup el total de places vacants és de 24, repartides segons perfils:

C1: 2 vacants C2: 11 vacants C3: 9 vacants C4: 2 vacants

Aquestes vacants estan ocupades per personal interí excepte 6 que no estan cobertes, almenys de manera 
continuada (es fan contractes per acumulació de tasques).
Les vacants segons perfils poden variar depenent si a partir del resultat de futurs concursos el personal 
funcionari opta per un canvi de perfil.

http://www.uv.es/uvweb/cgt/ca/comunicacio/cgt-informa/cgt-informa-1285946115660.html
http://www.uv.es/uvweb/cgt/ca/comunicacio/cgt-informa/cgt-informa-1285946115660.html
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Igualment hi ha un compromís d'estudiar i negociar l'actual distribució de perfils, encara que segueix sense 
concretar-se ni tan sols una data d'inici. Des de la secció sindical de CGT hem demanat per escrit una concrecció i 
calendari per a l'estudi d'aquest i altres temes.

2 Escales de biblioteca

En l'oferta d'ocupació de 2017 no s'ofereixen les vacants dels grups A1 i A2

- Places del grup A1: Actualment hi hauria 6 vacants per a incloure en futures ofertes d'ocupació: 2 places 
actualment en plantilla a les quals se sumarien 4 places per transformació (amortitzant places d'A2) corresponents 
a una reserva pressupostària pendent d'executar des de fa molt de temps.

- Places del grup A2: Actualment hi hauria 12 vacants per a incloure en futures ofertes d'ocupació: 
5 places Coordinador/a de Biblioteca
7 places Ajudant de Biblioteca

Les primeres estan actualment ocupades en comissió de serveis. Des de CGT hem enviat un escrit a Gerència per a 
la convocatòria del concurs de mèrits de les places de Coordinador de Biblioteca (i les places vacants del grup A1) 
ja que l'ocupació de diverses d'elles estaria en situació irregular en haver-se superat el màxim de dos anys 
que es contempla per a les comissions de serveis.

Les d'ajudant estan ocupades: 4 per millora d'ocupació, 1 interina i 2 sense ocupar.

- Places del grup C1. En l'oferta d'ocupació 2017 s'inclouen la totalitat de les actuals 21 vacants (7 a torn lliure i 14 a 
promoció interna).

Actualment existeixen 6 places en plantilla ocupades en millora d'ocupació, una plaça sense cobrir i 14 
places pendents de la dotació pressupostària de creació de places C1 per transformació (més conegudes 
com "plazas asteriscadas")

- Places del grup C2. En l'oferta d'ocupació 2017 s'inclouen la totalitat de les actuals 14 vacants.
Actualment cap d'aquestes vacants estan ocupades de manera estable i s'acudeix, per a cobrir les 
necessitats organitzatives, a contractes per acumulació de tasques.

3 Escales d'informàtica

- Places del grup A1. Estan incloses en les ofertes del 2016 (2 places: 1 a promoció i 1 torn lliure) i 2017 (6 a 
promoció interna).

Amb aquesta oferta s'ocuparien les actuals 8 vacants : 2 places actualment en plantilla i ocupades en 
millora d'ocupació i 6 places per transformació (amortitzant places d'A2) corresponents a la reserva 
pressupostària aprovada en mesa negociadora en el 2016.

Aquestes convocatòries no estan incloses en l'actual calendari per la qual cosa, previsiblement, es publicaran en 
el 2017 les convocatòries, acumulant les places de les dues ofertes d'ocupació.

- Places del grup A2. Estan incloses en les ofertes del 2016 (3 places a promoció interna) i 2017 (6 places a 
promoció interna).

Amb aquesta oferta s'ocuparien les actuals 6 vacants : 3 places actualment en plantilla i ocupades en 
millora d'ocupació i 3 places per transformació (amortitzant places d'A2) corresponents a la reserva 
pressupostària aprovada en mesa negociadora en el 2016.

Aquestes convocatòries no estan incloses en l'actual calendari així que, previsiblement, es publicaran en el 2017 
les convocatòries, acumulant les places de les dues ofertes d'ocupació.

- Places del grup C1. En principi no hi hauria vacants a oferir en aquest grup i per això no s'han inclòs en les ofertes 
d'ocupació.

4 Altres escales d'administració especial.
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Segons les nostres dades, amb les places que s'inclouran a l'oferta del 2017 i les ja aprovades en ofertes 
anteriors, queden convocades totes les places vacants de la resta d'escales d'administració especial:

- Escales d'Informació (diferents perfils). Grup A1 i A2
- Escales d'Assesorament Lingüístic. Grup A2 (sense vacants en el grup A1) - 
Escales d'Enginyeria. Grup A2
- Escales de Prevenció Grup A1 (sense vacants en el grup A2)
- Escales de Gestió Cultural. Grup A1 (sense vacants en el grup A2)
- Escales d'Audiovisuals Grup A2 (sense vacants en el grup C1)
- Escales d'Educació Física Grup A1
- Escales d'Edició Grup A1

Estem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment, ampliació, dubtes o suggeriments que ens vulgueu fer 
arribar sobre aquest tema.

Encara que hem revisat i comprovat  les dades amb tot el rigor possible, pot haver-hi alguna errada.

Podeu enviar qualsevol opinió o suggeriment a cgt@uv.es

Secció Sindical CGT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
www.uv.es/cgt  cgt@uv.es  9639(83041) 

"El masclisme mata"
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