
CÀRRECS I PERSONAL

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT DE GIRONA

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2021, per la qual s’acorda la publicació de l'oferta d'ocupació pública, de 23
places, de personal docent i investigador, per a l'any 2021.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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 19.u.1 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2021, estableix que la incorporació de personal de nou ingrés amb una relació indefinida en el sector públic
estarà subjecta a una taxa de reposició d'efectius del 110 per cent en els sectors prioritaris i del 100 de taxa en
tots els sectors.

L'article 19. u.3. I) de l'esmentada llei, estableix que es consideren sectors prioritaris als efectes de la taxa de
reposició: “Plazas de los Cuerpos de Catedráticos y de Profesores Titulares de Universidad, de profesores
contratados doctores de Universidad regulados en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y a las plazas de personal de administración y servicios de las Universidades,
siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que dependan autoricen las correspondientes
convocatorias.

Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de
Profesores Titulares de Universidad y a los profesores contratados doctores previsto en el párrafo anterior,
cada Universidad estará obligada a destinar, como mínimo, un 15 por ciento del total de plazas que oferte, a la
incorporación, en aquella categoría para la que esté acreditado, de personal investigador doctor que haya
obtenido el certificado I3 dentro del marco del Programa Ramón y Cajal. En el supuesto de que no se utilicen
todas las plazas previstas en esta reserva, estas se podrán ofertar a otros investigadores de programas de
excelencia, nacionales o internacionales y que hayan obtenido el certificado I3. En este caso, la Universidad
deberá aportar un certificado del Ministerio de Universidades en el que conste que los programas ofertados
reúnen los requisitos establecidos en este apartado

La diferència entre baixes i altes per reingrés produïdes durant el 2020 a la Universitat de Girona ha estat de
18 efectius en els cossos docents universitaris i 3 efectius en el personal docent i investigador amb contractació
laboral permanent.

La Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda ens ha comunicat que la taxa de
reposició corresponent al personal docent i investigador de la Universitat de Girona serà de fins un màxim de
23 places, de les quals 3 s'han de destinar a la incorporació de personal investigador doctor que hagi finalitzat
el Programa Ramon y Cajal i hagi obtingut el certificat I3.

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

El Consell de Govern de la Universitat de Girona ha aprovat en la sessió 3/2021 de 29 de abril de 2021 l'oferta
d'ocupació pública per al personal docent i investigador de la Universitat de Girona per a l'any 2021.

Consegüentment, de conformitat amb les competències que m'han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels
Estatuts de la Universitat de Girona (aprovats per ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova la
modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre, publicats al
DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011); i en virtut de REIAL DECRET 1065/2017, de 22 de desembre, pel
qual es nomena rector de la Universitat de Girona al senyor Joaquim Salvi Mas (publicat al BOE núm. 316, de
29 de desembre de 2017).

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8415 - 21.5.20211/3 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-21134057-2021



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 19 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2021, s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública del Personal Docent i Investigador de la Universitat de Girona per a
l'any 2021.

Segon. Quantificació de les places.

16 places de professorat amb la categoria laboral de professorat Agregat.

2 places de professorat amb la categoria laboral de professorat Agregat dins del pla Serra i Húnter.

3 places de professorat amb la categoria laboral de professorat Agregat reservades a Personal Investigador
Doctor que hagi finalitzat el programa Ramon y Cajal i que hagin obtingut el certificat I3.

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

1 plaça de cossos docents amb la categoria de Catedràtic d'Universitat.

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 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.

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, i independentment de la seva executivitat
immediata, les persones interessades poden interposar d'acord amb l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, recurs contenciós administratiu davant el jutjat
contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de
la resolució, segons el que estableix l'article 46 de l'esmentada Llei.

Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu es pot interposar
recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a partir del dia següent a la seva
publicació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Girona, 14 de maig de 2021
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Per resolució de delegació de signatura del rector de data 8 de gener de 2018

Joan Andreu Mayugo Majo

Vicerector de Personal

(21.134.057)
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