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Incompliments i irregularitats en la provisió de llocs de treball tant de 
manera definitiva (concursos) com provisional (borses de treball) 
 

La secció sindical de CGT va enviar fa unes setmanes un escrit a Gerència per tal de 
conèixer la situació de la publicació de diversos concursos de mèrits especialment 
d'aquells que estaven compromesos o aquells on l'ocupació provisional de les places 
havia superat el termini legalment establert. 

També tornàrem a demanar l'aplicació de resultes a totes les convocatòries de 
concursos. 

Així mateix vàrem demanar informació sobre l'ocupació d'una plaça d'administratiu 
vacant amb reserva per una persona de la borsa, que ni era de llarg la primera disponible 
ni es complien els criteris per a una possible reclamació. 

Les respostes van ser decebedores: 

Pel que fa al tema de les borses, vam rebre una primera resposta, on la Gerència 
afirmava la legalitat del nomenament perquè la situació s'allargaria únicament uns 
mesos, per a finalment reconèixer que duraria previsiblement uns anys, que havia estat 
una errada però que NO PENSAVEN FER RES AL RESPECTE. 

Lamentem que, després d'un temps en què la gestió de les borses havia millorat prou, 
ha tornat en bona part la incertesa i la loteria sobre les possibilitats i la duració del treball 
de la gent que està en les borses amb tot el que suposa de falta d'igualtat d'oportunitats 
per a l’accés al treball a curt termini i també a les possibilitats d'estabilització quan es 
convoquen els processos selectius per concurs-oposició. 

 

Pel que fa als concursos, no hi ha previsió de publicar de manera immediata cap concurs 
de mèrits amb “moltes” places però tampoc poden donar encara un calendari 
aproximat. Per tant... 

1 - No hi ha data per al concurs de mèrits de direcció i coordinacions de biblioteques 
encara que l'ocupació provisional de part d'aquests llocs en comissió de servei 
incompleix clarament la normativa des del passat 1 de març en haver superat el màxim 
legal de dos anys. 

 

http://www.uv.es/uvweb/cgt/ca/comunicacio/cgt-informa/cgt-informa-1285946115660.html


2 - No hi ha data per al concurs de mèrits de tècnic/a mitjà de gestió i cap d'unitat, 
incomplint clarament la Gerència el compromís, expressat a la Mesa Negociadora de 
finals de Novembre del 2015, de major agilitat i regularitat en les convocatòries de 
concursos i, en particular, segons consta literalment a l'acta "El Vicegerent accepta el 
compromís de convocar un nou concurs de mèrits per a Caps d'Unitat en 
aproximadament 18 mesos". 

3 - No hi ha data per al concurs de coordinacions de serveis, que s'havia anunciat 
per a inicis del 2017 i estem a juny. 

4 - No hi ha data per als concursos de lliure designació de places de secretaria d'alt càrrec 
de Rectorat o del grup A1 de d'administració general o del grup A1 de gestió de la 
investigació d'administració especial o... 

5 - Es publica un concurs d'A1 del Servei de Política Lingüística per a consolidar la situació 
d'una persona que s'ha traslladat des d'altra universitat, ja que estava pròxima la 
finalització de la seua comissió de serveis, però no es convoquen els concursos d'altres 
dues persones que es troben exactament en la mateixa situació. 

Des de la secció Sindical de CGT lamentem la pèrdua de confiança cap a la Gerència que 
ens generen totes aquestes actuacions. 

Ens sorprèn igualment l'incompliment normatiu per part d'una Gerència que es 
manifesta amb una exquisita legalitat quan es tracta d'altres negociacions relatives a 
millores de les condicions de treball o retributives. 

La Secció Sindical de CGT, a més d'aquesta denúncia pública, es reserva el dret a 
presentar els recursos legals que considere escaients. 

Us informem també que el passat dilluns tornà a reunir-se (i van...) la comissió tècnica 
per a elaborar un nova proposta de barem per als concursos de mèrits. S'han exposat i 
debatut diferents propostes de cadascun dels apartats del barem. Bé que no hi ha 
previsió de data de finalització dels treballs ni de l'aplicació efectiva d'aquest nou barem, 
esperem que aquesta siga la bona i poder tindre un barem actualitzat i substituir 
l’absolutament obsolet barem actual. 

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