
Informació convocatòries pendents de PAS: Ofertes Públiques d’Ocupació dels anys 
2017, 2018, 2019 i 2020 

La Gerència de la Universitat ha anunciat que publicarà pròximament un calendari de les convocatòries de 
processos selectius previstos per enguany. 

Com sabeu, durant els anys 2019 i 2020 la Universitat va decidir no publicar cap convocatòria fins a conéixer 
la resolució judicial dels recursos presentats a la convocatòria de C1 (escala administrativa). Resolució que ha 
provocat la negociació i aprovació d'una nova normativa de barem i processos selectius. 

Atés que les ofertes d'ocupació tenen un límit legal per a la seua execució, aquesta paralització ha provocat que 
enguany siga necessari publicar les convocatòries pendents de l'oferta d'ocupació de 2017 i totes les 
convocatòries de l'oferta d’ocupació de 2018. 

La Gerència ha decidit a més, per raons organitzatives, acumular en la publicació d'aquestes convocatòries les 
places que estiguen incloses en les ofertes d’ocupació de 2019 i de 2020. 

(Al final d'aquest document teniu un quadre amb les convocatòries i places que s'oferirien) 

Això implica, pràcticament, la convocatòria de totes les places d'administració general incloses en les ofertes 
d'ocupació i bona part de les d'administració especial. 

Òbviament això suposarà convocatòries d'ofertes amb major nombre de places, però alhora suposarà que 
quedaran cobertes bona part de les vacants, circumstància que impedirà que hi haja noves convocatòries fins 
que passen uns anys; o si n'hi ha; seran amb un nombre limitat de places. 

D'altra banda, amb el nou barem de la fase de concurs, la Universitat (basant-se en el suport de diferents 
sentències judicials) imposa, bàsicament, la decisió que va reflectir en la contestació al recurs de les oposicions 
d'administratiu: equiparar la puntuació de l'experiència en altres administracions, especialment amb les 
universitats. 

Per consegüent, això reduirà les opcions d'estabilitat del personal amb antiguitat en la UV, en incrementar-se el 
nombre de persones amb opcions reals d'obtindre plaça i conseqüentment augmentarà la precarietat tant en 
nombre de persones com en la seua duració en el temps. 

Amb l'afegit que l'actual Govern ha mantingut la taxa de reposició tal com la va deixar el PP. Per això, no és 
possible oferir totes les vacants, ni abordar els necessaris increments de plantilla que es continuaran cobrint de 
manera precària amb nomenaments per acumulació de tasques o de programa, entrant en frau de llei al cap 
d'un temps. 

Com a mostra, en la llista definitiva de persones aprovades en l'oposició de grup C1 (administratives) ens trobem 
que vint d'elles procedeixen d'altres universitats, fonamentalment de la UPV (i en menor mesura de l'UJI) 
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Información convocatorias pendents de PAS: Ofertas Públicas de Empleo  de los años 
2017, 2018, 2019 y 2020 

La Gerencia de la Universidad ha anunciado que publicará próximamente un calendario con las convocatorias de 
procesos selectivos previstos para este año. 

Como sabéis, durante los años 2019 y 2020 la Universitat decidió no publicar ninguna convocatoria hasta conocer 
la resolución judicial de los recursos presentados a la convocatoria de C1 (escala administrativa). Resolución 
que ha provocado la negociación y aprobación de una nueva normativa de baremo y procesos selectivos. 

Dado que las ofertas de empleo tienen un límite legal para su ejecución, esta paralización ha provocado que este 
año sea necesario publicar las convocatorias pendientes de la oferta de empleo de 2017 y todas las convocatorias 
de la oferta de empleo de 2018. 

La Gerencia ha decidido además, por razones organizativas, acumular en la publicación de estas convocatorias 
las plazas que se hayan incluidas en las ofertas de empleo de 2019 y de 2020. 

(Al final de este documento tenéis un cuadro con las convocatorias y plazas que se ofertarían) 

Esto implica, prácticamente, la convocatoria de todas las plazas de administración general incluidas en las ofertas 
de empleo y buena parte de las de administración especial. 

Obviamente esto supondrá convocatorias de ofertas con mayor número de plazas, pero a la vez supondrá que 
quedarán cubiertas buena parte de las vacantes, circunstancia que impedirà que haya nuevas convocatorias hasta 
pasados unos años; o si las hay; serán con un número limitado de plazas. 

Por otro lado, con el nuevo baremo de la fase de concurso, la Universidad (basándose en el respaldo de diferentes 
sentencias judiciales) impone, básicamente, la decisión que reflejó en la contestación al recurso de las 
oposiciones de la escala administrativa: equiparar la puntuación de la experiencia en otras administraciones, en 
especial con las universidades. 

Por consiguiente, esto reducirá las opciones de estabilidad del personal con antigüedad en la UV, al 
incrementarse el número de personas con opciones reales de obtener plaza. 

Con el añadido que el actual Gobierno ha mantenido la tasa de reposición tal y como la dejó el PP. Por ello, no es 
posible ofertar todas las vacantes, ni abordar los necesarios incrementos de plantilla que se seguirán cubriendo 
de manera precaria con nombramientos por acumulación de tareas o de programa, entrando en fraude de ley al 
cabo de un tiempo. 

Como muestra, en la lista definitiva de personas aprobadas en la oposición de grupo C1 (administrativas) nos 
encontramos que veinte de ellas proceden de otras universidades, fundamentalmente de la UPV (y en menor 
medida de la UJI). 
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