
CÀRRECS I PERSONAL

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT DE GIRONA

RESOLUCIÓ d'1 de juliol de 2016, del rector de la Universitat de Girona, per la qual s'aprova l'oferta
d'ocupació pública de 10 places de personal docent i investigador per a l'any 2016.

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 d'ocupació
pública. Aquesta oferta que ha d'aprovar anualment els òrgans de govern de les administracions públiques, s'ha
de publicar al diari oficial corresponent.

L'article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, estableix
una taxa de reposició d'un 100% en el cas de les places de cossos docents universitaris, reservant d'aquestes
darreres un 15% a la contractació com a personal laboral fix de personal investigador doctor que hagi finalitzat
el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3 i d'un 50% en el cas de les places de personal docent
i investigador laboral.

La diferència entre baixes i altes per reingrés produïdes durant el 2015, a la Universitat de Girona ha estat de
10 efectius en els cossos docents universitaris.

La Direcció General d'Universitats de Catalunya, ha autoritzat l'oferta d'ocupació pública de la Universitat de
Girona.

Aquesta oferta d'ocupació pública ha estat aprovada pel Consell de Govern en sessió 4/16 de 30 de juny de
2016.

RESOLC:

Primer. Aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública.

En compliment del que disposa l'article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
i l'article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016, s'aprova
l'Oferta d'Ocupació Pública del Personal Docent i Investigador de la Universitat de Girona per a l'any 2016
reservant un 15% a la contractació com a personal laboral fix de personal investigador doctor que hagi
finalitzat el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.

Segon. Quantificació de les places.

3 places de cossos docents amb la categoria de Catedràtic d'Universitat.

6 places de professorat amb la categoria laboral de professorat Agregat (4 places sense reserva i 2 places
reservades a investigadors Ramón y Cajal que hagin obtingut el certificat I3), totes elles integrades en el
programa Serra Húnter.

1 plaça de professorat amb la categoria laboral de professor Agregat Vinculada.

Tercer. Processos selectius.

Les bases específiques que regulin els processos selectius derivats de la present Oferta d'Ocupació Pública
s'han de publicar en els butlletins oficials que corresponguin en el termini de tres anys, a comptar des de la
data de publicació d'aquesta Oferta d'Ocupació, de conformitat amb el que disposa l'apartat 1 de l'article 70 de
la Llei 7/2007, de 12 d'abril.
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De produir-se alguna modificació normativa que permetés el considerar com places de promoció interna
aquelles places convocades per a la provisió que finalment resultaren adjudicades a personal que ja tenia la
consideració de personal fix dins la plantilla del Personal Docent i Investigador de la Universitat de Girona, no
consumint, per tant, taxa de reposició, la present Oferta d'Ocupació Pública hauria de ser considerada amb
caràcter parcial.

 

 

Disposició final única

 

Entrada en vigor

La present Resolució entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al “Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya”

 

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, independentment de la seva immediata
execució, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, les persones interessades poden interposar, en el
termini de dos mesos des de l'endemà de la seva publicació, recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
contenciós administratiu de Girona.

Tanmateix, les persones interessades poden optar per interposar recurs de reposició, en el termini d'un mes, a
comptar des de l'endemà de la data de publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat la Resolució. En aquest
cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentrestant no recaigui resolució expressa o
presumpta del recurs de reposició, d'acord amb allò que disposen els arts. 116 i següents de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Igualment, els interessats podran interposar qualsevol altre recurs que considerin oportú per la defensa dels
seus interessos.

Girona, 1 de juliol de 2016

Per resolució d'autorització de signatura del rector de data 18 de maig de 2015

Jordi Ribot Igualada

Vicerector de Personal Docent i Investigador

(16.183.013)
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