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CALENDARI ORIENTATIU I NO VINCULANT DE LES DATES PROBABLES DE 
CONVOCATÒRIES PREVISTES FINS A FEBRER DE 2018: 
 
Setembre - Octubre  2017 

 Lliure designació de Cap de Servei d’Investigació 
 Concurs de mèrits per a Director/a Gestió Cultural i Patrimoni 
 Coordinador/a de Serveis  (trasllat) 
 Concurs de mèrits per a CUG y TMG 

Novembre – Desembre 2017 
 Coordinador/a de Serveis  (mèrits) i Conserge * 
 Concurs de mèrits per a Cap de Secció de Control Intern 
 Concurs de mèrits per a Cap de Secció de Comptabilitat 
 Concurs de mèrits per a Caps de Secció d’Investigació  * 

Gener - Febrer 2018 
 Concurs de mèrits per a Llocs de A1 de les Biblioteques 
 Concurs de mèrits per a of. laboratori 
 Concurs de trasllat per a llocs d’auxiliar de serveis * 

* Pendent  de convocar de la finalització d’altres convocatòries prèvies de provisió de llocs. 
També es convocaran diversos concursos de l’Escala TS d’Investigació, abans de que prenguen 
possessió els funcionaris de nou ingrés (sense data precisa, en funció de la resolució dels processos 
selectius). 
 
El concurs de trasllat dels llocs de coordinador de servei es farà perquè es tracta de llocs bàsics dins de 
l’escala de  i que els llocs de treball no presenten un perfil diferenciat que siga rellevant per a la 
valoració dels candidats o les candidates més idònies. 

 
CARRERA PROFESSIONAL 

La previsió és la de convocar una Mesa Negociadora en els propers dies, 15 de setembre, per 
constituir la Comissió de seguiment, coordinació i gestió de la Carrera professional. 

Us comuniquem que s'està treballant perquè a la fi del mes de setembre es puga publicar la 
convocatòria per realitzar el nou enquadrament  d'acord al Decret 93/2017, de 14 de juliol,  pel qual 
es tindran en compte els anys treballats en diferents grups o subgrups aplicant coeficients correctors 
d'acord  a l'establert en el citat decret. 

Una vegada realitzat aquest nou enquadrament, el termini previst  per fer-ho serà de 10 dies. Tindrà  
efectes econòmics des de l'1 de setembre,  i tenint en compte aquests terminis permetria el 
cobrament abans de finalitzar l'any 2017. 

 


