
Acord Disposició Transitòria Dissetena conveni pAS Laboral

Les limitacions de les normatives estatal i autonòmica en matèria d'oferta pública d'ocupació des de
2Ot2han suposat l'increment de la temporalitat a les administracions públiques catalanes en general
i a les universitats públiques catalanes en partirular.

La Llei de Pressupostos Genersls de I'Estot per al 20L8 (LPGE 2018) -tot recollint el que s'estableix al //
Acord per o la millora de l'Ocupoció Púbtica- nanifesta la voluntat del legislador d'esmenar aquesta
circumstància, tot habilitant la possibilitat d'cbrir processos d'estabilització extraordinaris amb la
finalitat última de reduir la temporalitat per sota del llindar det 8%fins a l'any ZO2O. Aquests processos
se sumen als previstos a la Llei de Pressupostos Generals de I'Estat per al 2017 (LpGE ZOtTl amb la
mateixa finalitat. Les universitats públiques catalanes han participat de les Ofertes públiques
d'Ocupació Extraordinàries, a l'empara del que estableix a la LpGE 2OL7 i la LpGE 2OLB.

És per això que, de manera extraordinària i dins dels períodes assenyalats als respectius articles 19 de
la LPGE 2O!7 i la LPGE 2018 per als processos d'estabilització, la universitat amb acord amb el seu
comitè d'empresa, podrà establir procediments de selecció específics, diferents dels establerts en el
capítol lV d'aquest conveni.

Aquests acords inclouran, com a mínim:

L. La relació de les places afectades per aquest acord, amb la informació suficient per a que siguin
identificad es correctam ent.

2. La garantia del dret de trasllat i de reingrés d'excedència del personal del mateix grup, categoria i
especialitat de la Universitat, d'acord amb la valoració de mèrits establerta a l'article 19.3 del
conveni.

3. El procés de selecció per a la resta d'aspirants es realitzarà, sempre que sigui possible, en una única
convocatòria que constarà de prova, entrevista ivaloració de mèrits.

4. La valoració de mèrits indicada en el punt anterior tindrà un pes màxim del 4O% de la valoració
total, i tindrà en compte l'experiència en el lloc de treball, l'antiguitat i, si s'escau, altres mèrits
contemplats en el conveni col.lectiu.

Les parts garantiran que la selecció del personal es realitzi respectant els principis de lliure
concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.



Signants en re resentació de les Universitats en re ció de la rt social
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Comissió Negociadora del PAS Laboral de les Universitats Públiques de Catalunya
Barcelona 2I de novembre de 20i.9


