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És sabut per tots que CGT porta anys pressionant a la Universitat perquè complisca amb 
la normativa en matèria d'Oferta Pública d’Ocupació i publique periòdicament les 
convocatòries d'accés a la funció pública. Igualment hem pressionat per la publicació 
periòdica de les convocatòries de provisió de llocs de treball, i, que dins del marge de 
discrecionalitat de l'administració en els nomenaments provisionals, es complisca la 
normativa per a les Comissions de Serveis i es convoquen els corresponents concursos 
abans que es compleixen els terminis establerts. 

I en tots dos casos revisant i pressionant perquè s'incloguen totes les vacants en les 
diferents convocatòries. 

Centrant-nos en les comissions hem seguit aquesta política, perquè allargar les 
comissions de serveis modifica els escenaris a l'hora de concursar a la plaça en 
qüestió. Ningú té dret a una plaça sense haver-la guanyat en condicions 
d'igualtat, mèrit i capacitat, i ocupar-la provisionalment en comissió de serveis no 
hauria en absolut d’afavorir el que s'obtinga definitivament, aquesta és la raó per la 
qual la normativa limita a dos anys, com a termini màxim extraordinari, les comissions, 
i aquesta és la raó per la qual aquest sindicat ha de vetlar pel seu compliment. 

Som conscients que cada moviment en la plantilla genera una cadena de noves 
comissions, millores, contractacions, que igualment, en allargar-se, provoquen unes 
més que comprensibles expectatives en les persones que les ocupen, principalment en 
les situacions menys estables, per açò és important establir els límits des del primer dia 
i que tota persona afectada sàpia què pot esperar i fins a on arriben els seus drets. 

Així doncs, seguint les pautes que des de fa molt de temps ens hem marcat, CGT ha fet 
un pas més, i va presentar un recurs de reposició a propòsit de tres places (en el servei 
de biblioteques) que, segons les nostres dades, superaven en aqueix moment el termini 
que marca la legalitat vigent i que, al costat d'altres, en repetides ocasions, havíem 
reclamat a la Universitat per a que es convocaren els corresponents concursos sense 
haver obtingut resultats concrets o obtenint successius ajornaments de compromisos ja 
adquirits. En aquesta  ocasió la Universitat ha admès el recurs i ens ha anunciat que 
revocarà les comissions denunciades, que convocarà el concurs abans de l'estiu i que 
havent detectat un altre grup d'almenys 5 places més fóra de termini o a punt de 
complir-ho es convocarien també els seus concursos com més prompte millor. 

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


Considerem una falta de responsabilitat per part de la institució que, després de tant 
de temps de demora en la convocatòria del concurs, procedira ara a la revocació dels 
nomenaments provisionals, provocant la consabuda cascada de revocacions i, fins i tot, 
una probable situació d'acomiadaments, sense haver-hi previst noves provisions de les 
places fins que no es cobriren definitivament; perjudicant tant a les persones 
contractades per borsa, com a les unitats implicades. 

Per tot el que hem explicat i davant el compromís de la Universitat de convocar 
l’esmentat concurs, i sobre tot per consideració a les persones afectades, CGT ha pres 
la decisió de desistir en el recurs, atès que el nostre objectiu ja s'ha complit: defensar 
els drets de totes les persones afectades, tant d’aquelles que estan nomenades en 
l'actualitat, com de les que tenen una expectativa real d'ocupar aqueixos llocs després 
del concurs. 

Una vegada realitzat el concurs, vetllarem per l'estabilitat del personal temporal 
pressionant perquè les places vacants dels concursos s'incorporen a les successives 
ofertes d'ocupació pública.  

Esperem que aquesta resposta de la Universitat siga un canvi real de les seues 
polítiques, i procedisca a convocar tots els concursos que exedeixen el seu termini en 
un curt període de temps; en cas contrari des de CGT continuarem vetlant pel 
compliment d'una normativa que considerem necessària perquè l'accés als llocs de 
l'Administració siga en les condicions d'igualtat imprescindibles. 

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