Oferta Pública d’Ocupació del PDI 2017

Acord núm.83/2017 del Consell de Govern pel qual s’aprova l'Oferta Pública
d’Ocupació del PDI 2017.

•

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

Vicerectorat de Personal Docent i Investigació
Barcelona, 23 de maig de 2017

OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR AMB
CÀRACTER PERMANENT PER A L’ANY 2017
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 de l’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.
El Reial Decret-llei 6/2017, de 31 de març, ha previst una taxa de reposició d’efectius d’un 100%
en el cas dels cossos docents universitaris i del professorat contractat doctor per al 2017.
Per tot l’exposat, i en exercici de les competències establertes en els articles 189 i 207 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 Docent i Investigador de la Universitat
Politècnica de Catalunya per a l’any 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’acompanya com a Annex. Aquesta oferta podrà veure's
incrementada mitjançant un acord complementari.
2. Publicar aquesta Oferta en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí
Oficial de l’Estat, 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 corresponent 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 Butlletí Oficial de l’Estat.

2017.

Oferta pública d’ocupació de personal docent i investigador
amb caràcter permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya per al

Torn lliure
Categoria
Agregat / Agregada

Sense reserva
22

Reservades RyC 1
4

Total
26

Places reservades per a la contractació com a personal laboral fix de personal investigador doctor que
hagi finalitzat el Programa Ramón y Cajal i hagi obtingut el certificat I3

1

