
 

Resolució publicada en el DOGV de 27 de desembre de 2018 

RESOLUCIÓ DE 20 DE DESEMBRE DE 2018, DEL RECTOR DE LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, PER LA QUAL ES FA PÚBLICA L’OFERTA PÚBLICA 
D’OCUPACIÓ DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS D’AQUESTA 
UNIVERSITAT PER A L’ANY 2018 

Per acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2018, s’ha aprovat l’oferta 
pública d’ocupació del personal d’administració i serveis d’aquesta Universitat per a 
l’any 2018, després d’aconseguir un acord en la taula de negociació del personal 
d’administració i serveis. 

Per tant, aquest rector, en virtut de les competències que li atribueix l’article 53 dels 
Estatuts d’aquesta Universitat, amb relació als articles 2.2 e) i 75 de la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i de conformitat amb el que es disposa en 
l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, i en l’article 46 de la Llei 10/2010, 
de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana,  

Resol: 

Primer. Fer públic l’acord del Consell de Govern d’aquesta Universitat de 20 de 
desembre de 2018, pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació del personal 
d’administració i serveis per a l’any 2018. 

Segon. Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, pot interposar-se un 
recurs potestatiu de reposició davant el Rectorat en el termini d’un mes comptador des 
de l’endemà de l’aprovació, de conformitat amb el que es disposa en l’article 7.2 del 
Decret 182/2011, de 25 de novembre, del Consell, pel qual s’aproven els Estatuts de 
la Universitat Politècnica de València, i en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé 
un recurs contenciós administratiu davant dels òrgans de la jurisdicció contenciosa 
administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors 
des de l’endemà de l’aprovació d’aquest acord, de conformitat amb els articles 14 i 46 
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

València, 20 de desembre de 2018. El rector de la Universitat Politècnica de València, 
Francisco Mora Mas. 

 
 



 

 

OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA PER A L’ANY 2018  

Amb data 12 de desembre de 2018, la taula de negociació del personal 
d’administració i serveis arriba a l’acord de fixar l’oferta d’ocupació pública del 
personal d’administració i serveis per a l’any 2018. El mateix dia 12 de desembre de 
2018, aquest acord va ser aprovat per la Comissió Econòmica i de Recursos Humans.  

De conformitat amb el que es disposa en els articles 18 i 19 de la Llei 6/2018, de 3 de 
juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, així com en els articles 27 i 
36 de la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a 
l’exercici 2018, i en l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, 

S’ACORDA QUE: 

Primer. L’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis per a l’any 
2018 d’aquesta Universitat contindrà trenta-set (37) places per taxa de reposició 
d’accés pel torn lliure, d’acord amb el detall que figura en l’annex I del present acord. 

Així mateix, contindrà un total de quinze (15) places per taxa addicional d’estabilització 
d’ocupació temporal pel torn lliure, d’acord amb el detall que figura en l’annex II del 
present acord. 

Segon. De conformitat amb el que es disposa en l’article 119 de la Llei 10/2010, de 9 
de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, es reserva un 
percentatge no inferior al 40 per cent de la totalitat de les vacants que es convoquen 
en la present oferta pública per a l’accés pel torn de promoció interna, vacants que es 
detallen en l’annex III del present acord. 

Tercer. Les places incloses en l’annex I que resulten desertes després del 
corresponent procés selectiu d’accés pel torn lliure no podran ser acumulades a 
convocatòries d’accés per promoció interna. 

Les places incloses en l’annex III que resulten desertes després del corresponent 
procés selectiu de promoció interna no podran ser acumulades a convocatòries de 
torn lliure.  

Quart. De conformitat amb el que es disposa en l’article 19.7 de la Llei 6/2018, de 3 de 
juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, s’inclou en l’annex IV una 
(1) plaça de personal declarat indefinit no fix mitjançant sentència judicial. 

Cinquè. Així mateix, i de conformitat amb l’article 55 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, 
d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, es reserva un contingent del 7 per 
cent de les vacants d’aquesta oferta pública d’ocupació perquè les cobrisquen 
persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent. 

Aquesta reserva de contingent es desglossa com segueix: 



 

a. Un 75 per cent, del contingent del 7 per cent, de les vacants d’aquesta oferta, 
es reserva perquè les cobrisquen persones amb diversitat funcional de caràcter 
intel·lectual, vacants que es detallen en l’annex I. 

b. Un 25 per cent, del contingent del 7 per cent, de les vacants d’aquesta oferta 
es reserva perquè les cobrisquen persones amb qualsevol tipus de diversitat 
funcional, vacants que es detallen en l’annex II. 

Sisè. Aquesta oferta d’ocupació pública comporta l’obligació de convocar els 
corresponents processos selectius per a accés a les places. En tot cas, l’execució de 
l’oferta d’ocupació pública ha de desenvolupar-se dins del termini improrrogable 
establit per la normativa, de tres anys. 

L’aprovació i publicació d’aquesta oferta d’ocupació pública comporta l’obligació de 
convocar els corresponents processos selectius per a la cobertura de les places 
relacionades, i es preveu efectuar les convocatòries durant el present any 2018. En tot 
cas, l’execució d’aquesta oferta d’ocupació pública ha de desenvolupar-se dins del 
termini improrrogable establit per la normativa, de tres anys. 

D’acord amb el que estableix l’article 19. U. 3, lletra I) de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, 
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, la convocatòria de les places 
que conté aquesta oferta pública d’ocupació resta condicionada a l’autorització de la 
Generalitat Valenciana. 

Setè. Aquest acord tindrà efectes a partir de la publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana. 

València, 20 de desembre de 2018 



 

 

 

Annex I 

Oferta pública d’ocupació de l’any 2018 per al personal d’administració i serveis per taxa 
de reposició 

Oferta pública d’ocupació de l’any 2018. Funcionaris d’administració especial: 

Grup A, subgrup A1: Dotacions 

Analista (especialitat d’aplicacions) 1 

Arquitecte/a 1 

Periodista 1 

Tècnic/a superior 15 

Tècnic/a superior de laboratori 1 

Tècnic/a de pràctiques en empreses 1 

Total del grup A, subgrup A1 20 

Grup A, subgrup A2:  
Programador/a (especialitat aplicacions) 3 

Programador/a (especialitat de sistemes-xarxes) 1 

Tècnic/a mitjà/ana  2 

Tècnic/a mitjà/ana de laboratori  1 

Tècnic/a mitjà/ana d’audiovisuals 1 

Total del grup A, subgrup A2 8 

Grup C, subgrup C2:  
Oficial de segona d’esports 1 

Model de belles arts 2 

Total del grup C, subgrup C2 3 

Total de l’OPO de funcionaris d’administració especial 31 

 

Oferta pública d’ocupació de l’any 2018. Funcionaris d’administració general: 

Grup A, subgrup A1: Dotacions 

Tècnic/a superior de gestió 1 

Lletrat/ada  2 

Total del grup A, subgrup A1 3 

Grup C, subgrup C2:  
Auxiliar de serveis 3 

Total grup C, subgrup C2 3 

Total de l’OPO de funcionaris d’administració general 6 

Total de l’OPO de funcionaris d’administració especial i administració general per taxa de reposició: 37 
 
Reserva de vacants per a persones amb diversitat funcional: 
Les 3 places del grup C, subgrup C2, auxiliars de serveis, es reserven per a persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual.  



 

 

 

Annex II 

Oferta pública d’ocupació de l’any 2018 per al personal d’administració i serveis per 
estabilització d’ocupació 

Oferta pública d’ocupació de l’any 2018 d’administració general: 

 

Grup C, subgrup C1:  
Administratiu/iva 15 

Total del grup C, subgrup C1 15 
 
Reserva de vacants per a persones amb diversitat funcional: 
De les 15 places del grup C, subgrup C1, administratius/ives, es reserva 1 plaça per a persones amb diversitat funcional. 
 



 

 

 

Annex III 

Dins de l’oferta pública d’ocupació del personal d’administració i serveis per a l’any 2018, 
s’inclouen els processos específics de promoció interna següents: 

Promoció interna funcionaris d’administració especial: 
 

 
Dotacions 

Grup A, subgrup A1 
 Analista (especialitat d’aplicacions) 2 

Analista (especialitat de sistemes-xarxes) 1 

Tècnic/a superior 6 

Tècnic/a superior de laboratori 4 

Total del grup A, subgrup A1 13 

Grup A, subgrup A2 
 Programador/a (especialitat de sistemes-xarxes) 1 

Tècnic/a mitjà/ana esportiu/iva 3 

Tècnic/a en igualtat 1 

Tècnic/a mitjà/ana d’audiovisuals 2 

Total del grup A, subgrup A2 7 

Grup C, subgrup C1:  
Tècnic/a especialista esportiu/iva 1 

Total del grup C, subgrup C1 1 

  Total de promoció interna de funcionaris d’administració especial 21 

Total de promoció interna: 21 

 



 

 

 

Annex IV 

Oferta pública d’ocupació de l’any 2018 per al personal d’administració i serveis per 
contracte indefinit no fix mitjançant una sentència judicial, que no computa en la taxa de 
reposició 

Oferta pública d’ocupació de l’any 2018 d’administració especial: 

Grup A, subgrup A2:  
Tècnic/a mitjà/ana de laboratori 1 

Total del grup A, subgrup A2 1 
 

 


