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CÀRRECS I PERSONAL
UNIVERSITATS CATALANES
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2019, per la qual s’anuncia l'oferta d'ocupació pública de personal
d’administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra corresponent a la taxa addicional per a
l’estabilització de l’ocupació temporal.
La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018, preveu en el seu article 19,
apartat Un 9), que determinats sectors i administracions puguin disposar d'una taxa addicional per a
l'estabilització de l'ocupació temporal de places de naturalesa estructural de personal d'administració i serveis
que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament
almenys els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017.
En el mateix article es preveu que les ofertes d'ocupació que articulin aquests processos d'estabilització es
publiquin en el butlletí oficial de la comunitat autònoma en els exercicis del 2018 a 2020.
La Direcció General d'Universitats en data 5 de desembre de 2018 ha autoritzat l'oferta d'ocupació pública de
personal d'administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra corresponent a la taxa extraordinària o
addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal del PAS.
En ús de les atribucions que em confereix l'article 52 en relació amb la competència prevista a l'article 5 d)
dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats pel Decret 209/2003, de 9 de setembre, modificats per
ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre i per ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost,

RESOLC:

Primer
Aprovar l'oferta d'ocupació pública de personal d'administració i serveis de la Universitat Pompeu Fabra de cent
setanta-quatre places corresponent a la taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal.

Segon
Fer pública aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 11 de juny de 2019

Jaume Casals Pons
Rector
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