PROPOSTA D’ACORD SOBRE INTEGRACIÓ EN DIVERSES BORSES DE TREBALL
DEL PERSONAL DE LA BORSA DEL GRUP C2 D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (escala
auxiliar bàsica de suport administratiu)

Atès que a hores d’ara s’ha esgotat la borsa de treball per cobrir les necessitats temporals del grup
C, administració general, escala administrativa, i sent-ne urgent l’ampliació, es proposa l’ACORD
següent:
1.

2.

Que a partir de l’última persona que en aquest moment forma part de la borsa de treball del
grup C1 (escala administrativa), s’hi inclourà, en el mateix ordre en què consten en la seua borsa
de procedència, aquells que conformen la borsa de treball del grup C2 (escala auxiliar bàsica de
suport administratiu), sempre que:
a)

No consten en la llista d’aprovats de l’última oposició realitzada i que estiguen en
espera de la presa de possessió.

b)

Tinguen els requisits de titulació requerits per ocupar temporalment llocs de treball
del grup C1 (escala administrativa).

Que aquells als quals s’integren així a la borsa del grup C1 (escala administrativa), se’ls
aplicarà l’acord de borses de treball vigent. Per tant, si no desitgen ser cridats, hauran de
sol·licitar la suspensió de crida, amb les excepcions següents:
a)

Els que ocupen un lloc de treball vacant en situació d’interins, se’ls considerarà
suspesa la crida de manera automàtica. En el moment que deixen aquesta situació,
igualment de manera automàtica, se’ls llevarà la suspensió, la qual hauran d’activar
les persones interessades si així ho desitgen.

b)

Els que siguen personal interí per excés de treball o per reserva de lloc, quedaran
igualment en suspensió de crida de manera automàtica, fins que no acabe el
nomenament que tinguen en aquell moment. Llavors, passaran a situació d’actiu i
hauran de presentar la suspensió de crida, si els interessa. Altrament, se’ls aplicaran
les normes generals de la borsa de treball.

c)

En el supòsit que hi haguera alguna persona amb vinculació laboral, se li aplicaran
els mateixos criteris ressenyats en els apartats anteriors.

3.

Que, com que les persones que integren la borsa del grup C2 (escala auxiliar bàsica de suport
administratiu) no han realitzat cap procés de selecció d’acord amb les funcions del grup C1
(escala administrativa), si, en el moment d’integrar-se a un lloc de treball amb aquestes
funcions, queda demostrada la seua falta de capacitat per desenvolupar-les, mitjançant els
informes del responsable de la unitat administrativa, i amb comunicació prèvia als representants
sindicals, aquestes persones quedaran excloses de la borsa de treball del grup C1 (escala
administrativa).

4.

Que les persones que formen part de la borsa de treball del grup C2 (escala auxiliar bàsica de

suport administratiu) que ocupen un lloc vacant sense reserva amb nomenament de personal
interí i que no tinguen la titulació necessària per integrar-se en la borsa C1 (escala
administrativa) de manera automàtica, quan tinga lloc la presa de possessió del nou personal
funcionari de carrera, i en el supòsit que siguen desplaçats del lloc que ocupen de manera
interina, s’integraran en la borsa de treball de la categoria laboral “auxiliar d’oficis”. en
aquesta borsa, hi seran afegits a continuació de l’última persona que hi conste i per l’ordre de
la borsa de procedència. Des del moment de la integració, se’ls aplicaran les normes generals de
l’acord de borses de treball, per la qual cosa hauran de presentar la suspensió de crida si no
volen que se’ls faça cap oferta.
5.

Que, mentre no s’elabore la nova borsa del grup C2 (escala bàsica auxiliar de recolzament
administratiu), la borsa actual queda activa, paral·lelament a la seua integració, per aquelles
persones que no tinguen suspensió de crida i per les que s’hi integren de manera automàtica i les
que es presenten voluntàriament.

MOTIVACIÓ DE L’ACORD
La proposta d’acord que es realitza està motivada:
1.

Per l’oportunitat que ofereix la situació actual de la borsa del grup C1 d’administració
general (escala administrativa) i la urgència a incrementar-la per poder cobrir les
necessitats institucionals (període de matricula i tancament d’exercici) en l’últim
quadrimestre de l’any. D’aquesta manera, no s’incrementa la borsa mitjançant una
“oferta publica d’ocupació” a traves del Servei Valencià de Col·locació,

2.

Per la solució que representa al problema de les persones que han prestat serveis a la
institució i que no han superat les proves selectives, sense modificar l’acord de borses.
Aquesta solució permet mantenir els drets d’aquells que han superat l’exercici de
l’oposició sense haver obtingut plaça. Tot aquells que queden en les dues borses, com
sempre, podran suspendre la crida en una d’aquestes o en el seu moment triar en quina de
los dues borses volen romandre.

València, juliol de 2010
Per la Universitat de València,

Per les seccions sindicals

