Oferta Pública d’Ocupació del PAS 2017

Acord núm.76/2017 del Consell de Govern pel qual s’aprova l'Oferta Pública
d’Ocupació del PAS 2017.

•

Document informat favorablement per la Comissió de Personal i Acció
Social del 16/05/2017

Gerència
Barcelona, 23 de maig de 2017

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS AMB CARÀCTER
PERMANENT PER A L’ANY 2017
Antecedents
L’article 70 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en el seu text refós aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 5 d’octubre, estableix que les necessitats de recursos humans, amb
assignació pressupostària, que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou
ingrés seran objecte d’oferta pública d’ocupació. Aquesta oferta, que ha d’aprovar anualment
els òrgans de govern de les administracions públiques, s’ha de publicar al diari oficial
corresponent.
L’article 25 de la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública, aprovada pel Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre,
estableix que les necessitats de recursos humans que no puguin ser cobertes amb els efectius
de personal existents poden ser objectes d’oferta pública d’ocupació.
L'article 31 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2017, habilita l'aprovació de les ofertes publiques d’ocupació d'acord amb les disponibilitats
pressupostàries i en funció de les limitacions estatals vigents en aquesta matèria i autoritza,
alhora, l'acumulació de la taxa de reposició d'efectius als àmbits i sectors que es determinin
La diferència entre baixes i altes per reingrés produïdes durant el 2016 ha estat de 33 efectius
en el col∙lectiu de Personal d’Administració i Serveis.
Per tot l’exposat, i en exercici de les competències establertes en l’article 59 del Estatuts de la
Universitat Politècnica de Catalunya i amb l’informe de la Comissió de Personal i Acció Social, el
Consell de Govern
ACORDA
1. Aprovar l’Oferta pública d’ocupació de Personal d’Administració i Serveis de la
Universitat Politècnica de Catalunya del 2017 que inclou les necessitats de caràcter
permanent amb assignació pressupostària que no poden ser cobertes amb els efectius
de personal existents, i que s’inclou com a Annex. Aquesta oferta podrà veure's
incrementada mitjançant un acord complementari, en cas que la Llei de Pressupostos
Generals de l'Estat aprovi una taxa addicional pel PAS de les universitats públiques.
2. Publicar aquesta Oferta en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya un cop s’aprovi
l’Oferta per l’administració competent.
3. Les convocatòries de les places derivades d’aquesta Oferta es publicaran en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i s’executaran dins del termini màxim previst en
l’article 70 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, a partir de la publicació en el Diari
Oficial.

Annex

Oferta pública d’ocupació de personal d’administració i serveis amb caràcter
permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya per al 2017.
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