
Universitat de Girona – Vicerectorat de Qualitat i Transparència - Plaça Sant Domènec, 3
972 418 042 - vr.qualitat.transparencia@udg.edu

Identificació de la sol·licitud: A001E - 5836/2021

Sol·licitant: 

Assumpte: Normativa, reglaments i acords en vigor, referits a qüestions de provisió de llocs 
de treball, mobilitat, promoció o carrera professional del personal d'administració i serveis i 
funcionari de la Universitat de Girona.

Senyor,

En data 15 de setembre de 2021, vàreu presentar una sol·licitud d’accés a la informació 
pública, d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern (d’ara endavant, Llei 19/2014, del 29 de desembre). 

En resposta a la vostre sol·licitud, us comuniquem que la petició ha estat estimada i que la 
resolució estimatòria és substituïda per aquesta comunicació, tal com preveu l’article 34.8 de 
la Llei 19/2014, del 29 de desembre i l’article 73.1 del Decret8/2021,de 9 de febrer. 

En aquest sentit, us facilitem la documentació sol·licitada:

Personal funcionari i laboral

EBEP:
https://www.udg.edu/ca/Portals/3/Treballa/PAS/EBEP_2015_consolidat_2020.pdf?ver=ep4
I-J4WvccSTtaImmFK6A%3d%3d                    

Personal funcionari

Llei Funció pública catalana:
https://www.udg.edu/ca/portals/3/Treballa/Llei%20de%20Funcio%20Publica%201-
1997_1.pdf  

Reglament d’accés: 
https://www.udg.edu/ca/portals/3/Treballa/Reglament%20acces%20publicat%20al%20DO
GC.pdf?ver=2019-12-04-100625-547

Bases del reglament d’accés: 
https://www.udg.edu/ca/portals/3/Treballa/Modificacio_bases_acces_2020.pdf?ver=2020-
06-26-110228-187

Reglament de provisió:  
https://www.udg.edu/ca/coneix/Treballa-a-la-UdG/Personal-dAdministracio-i-
Serveis/Funcionari/Provisio-llocs-treball  
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Personal laboral:

Conveni laboral: 
https://www.udg.edu/ca/portals/3/Treballa/VI%20Conveni%20collectiu%20PAS-
Lt%20DOGC%2018-01-2016.pdf

Normativa contractació càrrecs a projectes de recerca: 
https://www.udg.edu/ca/portals/3/Treballa/normativa-contractacio-obra-servei.pdf  

Es recorda l'obligació de tractar les dades personals que puguin figurar en aquests 
documents d'acord amb la normativa de protecció de dades, amb les limitacions concretes 
de difusió que deriven d’aquesta normativa, preservant en tot moment els drets de les 
persones a qui corresponen les dades i evitant que es perjudiquin injustament els seus drets 
i interessos.

Atentament,

Pepus Daunis i Estadella
Vicerector de Qualitat i Transparència

Contra aquesta comunicació, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, en el termini d’un mes a 
comptar a partir de l’endemà de la notificació de la comunicació, recurs potestatiu de reposició davant del mateix 
òrgan que l’ha dictada, d’acord amb el que preveu l’article 38 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques de Catalunya. 

Podeu presentar també una reclamació gratuïta davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la comunicació, d’acord amb el que preveu l’article 
42 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

També podeu interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la 
notificació, d’acord amb els articles 10.1.a i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.
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