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Acord CG/2020/3/2, de 7 de maig, del Consell de Govern, pel qual s’apro-
va l’oferta d’ocupació pública del PAS 2020: 8 places del règim laboral (5 
del grup I, 1 del grup II i 2 del grup III) i 6 del règim funcionarial (1 del 
grup A1 i 5 del grup C1)

Atès la vigència de l’article 19. de la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de 
l’Estat i que en el seu apartat 19 s’ estableix que, durant aquest exercici, la incor-
poració de nou personal haurà d’ajustar-se als criteris següents:

1. La taxa de reposició serà d’un màxim del 100% i es fixa calculant la diferèn-
cia entre el nombre d’empleats fixos del personal d’administració i serveis
que van deixar de prestar serveis durant el 2019, i el nombre d’empleats
fixos del PAS que es van incorporar durant el mateix exercici per qualsevol
causa, llevat dels procedents d’ofertes d’ocupació pública i dels que han re-
ingressat des de situacions que comportin reserva de llocs de treball.

Així mateix estableix que no computaran dins el límit màxim de places de-
rivat de la taxa de reposició d’efectius les places que es convoquin per a la
seva provisió mitjançant processos de promoció interna i les corresponents
al personal declarat indefinit no fix mitjançant sentència judicial.

2. L’oferta d’ocupació pública no pot afectar el compliment dels objectius d’es-
tabilitat pressupostària establerts per a la Universitat Rovira i Virgili ni els
límits fixats per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressu-
postària i estabilitat financera.

Atès que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2018, prorrogada pel 2020, 
estableix que addicionalment es podrà sol·licitar un número de places equivalent 
al 5 per cent del total de la taxa de reposició 2020.

Atès que la URV ha certificat i sol·licitat l’autorització a la Direcció General d’Uni-
versitats, en data 23 d’abril de 2020, d’una taxa de reposició del personal d’admi-
nistració i serveis per al 2020 de 14 efectius i una taxa de reposició corresponent 
al 5% addicional del total de la taxa de reposició 2020 d’un efectiu, segons docu-
ment adjunt.

Es proposa al Consell de Govern l’aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació per al 
2020 que es presenta.

Regim jurídic Laboral:

• 5 Grup I

• 1 Grup II

• 2 Grup III

Regim jurídic Funcionari:

• 1 Grup A1

• 5 Grup C1

I l’increment d’una plaça més en aplicació del 5% addicional de l’oferta pública 
d’ocupació 2020, pendent de concretar.

Aquesta aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació i el 5% addicional 2020 queda 
condicionada a l’autorització de la Direcció General d’Universitats, d’acord amb les 
atribucions que li confereix l’article 19. de la Llei de pressupostos generals de l’Es-
tat per al 2018, prorrogada pel 2020, i al compliment dels requisits que estableixi 
aquesta Direcció.
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