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Assumpte: barem per mèrits de gestió del PDI 
 
 
 
Benvolguda senyora/ Benvolgut senyor, 
 
Us faig avinent als efectes que corresponguin, d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 58.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 
27 de novembre de 1992), i pel que fa a les vostres funcions que el Consell de 
Govern, en la sessió ordinària núm. 1/12 que va tenir lloc el dia 26 de gener de 
2012 va adoptar per assentiment l’acord que, transcrit literalment diu: 
 
 

ACORD DEL BAREM DE PUNTUACIÓ A APLICAR ALS DIVERSOS 
CÀRRECS I ENCÀRRECS DE GESTIÓ EN LES CONVOCATÒRIES 

PÚBLIQUES QUE REALITZI LA UNIVERSITAT DE GIRONA PER A 
L’ASSIGNACIÓ DE LES RETRIBUCIONS ADDICIONALS PER MÈRITS 

DE GESTIÓ DEL SEU PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR 
FUNCIONARI I CONTRACTAT 

 
Exposició de motius: L’article 72 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya (DOGC núm. 3826, de 20.02.2003) recull la possibilitat que la Generalitat 
de Catalunya pugui establir retribucions addicionals per mèrits individuals de 
docència, recerca i gestió al personal docent i investigador funcionari i contractat, 
d’acord amb allò establert per l’article 69.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats (BOE núm. 307, de 24.12.2001), modificada per la Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril (BOE núm. 89, de 13.04.2007). 
 
La Llei d’universitats de Catalunya atribueix la potestat per regular aquestes 
retribucions al Govern de la Generalitat i llur assignació al Consell Social de cada 
universitat, a proposta del respectiu Consell de Govern, i amb la prèvia avaluació 
favorable de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 
 
El Govern de la Generalitat va regular-ne els continguts, els diferents aspectes i el 
procediment general mitjançant el Decret  405/2006, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les retribucions addicionals del personal docent i investigador 
funcionari i  contractat de les universitats públiques de Catalunya (DOGC núm. 
4748, de 26.10.2006). 
 



 
 
La Universitat de Girona ha anat realitzant anualment les oportunes convocatòries 
públiques per a l’assignació de les retribucions addicionals per mèrits de gestió del 
seu personal docent i investigador funcionari i contractat, fixant en cada cas, dins 
dels límits previstos en el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, el barem de puntuació 
aplicable als diversos càrrecs i encàrrecs de gestió. 
 
L’entrada en vigor de la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona (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, DOGC núm. 
5897, de 09.06.2011) obliga a adaptar el referit barem de puntuació per ajustar-lo 
bàsicament als nous càrrecs de gestió que resulten de la nova normativa, així com 
determinar els efectes respecte dels càrrecs o encàrrec de gestió que s’han suprimit 
o es suprimiran. 
 
En aquest marc s’ha considerat també pertinent fixar amb voluntat de permanència 
el barem de puntuació aplicable als diversos càrrecs i encàrrecs de gestió, de tal 
manera que les convocatòries públiques anuals posteriors es limitin a determinar el 
calendari i el procediment a seguir. 
 
Sobre la base de les normes i disposicions que s’han assenyalat abans, i en virtut 
d’allò que estableix l’article 66 dels Estatuts de la Universitat de Girona, el Consell 
de Govern. 
 
 
ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR el següent barem de puntuació a aplicar als diversos càrrecs i 
encàrrecs de gestió en les convocatòries públiques que realitzi la Universitat de 
Girona per a l’assignació de les retribucions addicionals per mèrits de gestió del seu 
personal docent i investigador funcionari i contractat: 
 
Càrrec (article 5.1.a) del Decret 405/2006) punts/any 
Vicerector/a ..................................................................................................................... 10 
Secretari/ària general ..................................................................................................... 10 
Degà/na de facultat/director/a d’escola tècnica superior/ 
director/a d’escola politècnica superior ...................................................................... 8 
Director/a d’escola universitària/director/a d’escola 
universitària politècnica ................................................................................................... 8 
Director/a de departament ............................................................................................ 6 
Director/a d’institut universitari de recerca .............................................................. 5 
 
 
 
 
 



 
Càrrec (article 5.1.b) del Decret 405/2006) punts/any 
Vicedegà/ana de facultat .................................................................................................. 3 
Sotsdirector/a d’escola .................................................................................................... 3 
Secretari/ària de facultat o escola ................................................................................. 3 
Secretari/ària de departament ....................................................................................... 2 
 
Càrrec o encàrrec de gestió (article 5.1.c) del Decret 405/2006) punts/any 
Delegat/ada del rector/a amb rang de vicerector/a ................................................ 10 
Director de l’Escola de Doctorat ................................................................................. 8 
Director/a de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació ............. 8 
Director/a de l’Institut de Ciències de l’Educació ..................................................... 5 
Síndic/a de la Universitat de Girona ............................................................................. 5 
Coordinador/a de grau .................................................................................................... 3 
Coordinador/a de màster ............................................................................................... 3 
Coordinador/a del programa de doctorat .................................................................. 3 
Delegat/ada del rector/a d’àmbit general o particular ............................................. 3 
Coordinador/a d’àmbit general ..................................................................................... 3 
Responsable d’àmbit general o particular ................................................................... 3 
Adjunt/a al o del vicerectorat ........................................................................................ 3 
Cap d’unitat d’ICE ............................................................................................................ 3 
Comissionat/da....................................................................................................3 
Secretari/a d’institut universitari de recerca.......................................................1 
 
 
S’aplicarà el mateix barem pels estudis interuniversitaris coordinats per la UdG.  
Segon.- RECONÈIXER com a punts consolidats per part del personal docent i 
investigador funcionari i contractat de la Universitat de Girona, als efectes del 
còmput dels trams corresponents, els punts que resulten de l’aplicació del barem 
previst en les convocatòries públiques realitzades fins a la data respecte dels càrrecs 
i encàrrecs de gestió que no consten en les anteriors relacions per haver-se 
suprimit i que són: 
 
Càrrec  o encàrrec de gestió suprimit o a suprimir punts/any  
Vicepresident/a de la Comissió Gestora ................................................................... 10 
Vocal de la Comissió Gestora ..................................................................................... 10 
Director/a d’institut de recerca adscrit ....................................................................... 5 
Coordinador/a d’estudi ................................................................................................... 3 
Director/a responsable de màster oficial .................................................................... 3 
Director/a de doctorat ................................................................................................... 3 
Director/a de  POP .......................................................................................................... 3 
Director/a de l’Escola de Postgrau ............................................................................... 8 
 
 
Tercer.- ESTABLIR que les posteriors convocatòries públiques que aprovi la 
Universitat de Girona per a l’assignació del complement addicional per mèrits de 
gestió del seu personal docent i investigador funcionari i contractat hauran de 



remetre’s, pel que respecte al barem de puntuació i al reconeixement dels punts 
consolidats, al previst en el  present acord. Per a la incorporació d’un nou càrrec o 
encàrrec de gestió, l’eliminació d’algun dels càrrecs o encàrrecs previstos en 
l’apartat primer o la variació en la seva puntuació serà necessària la modificació del 
present acord, que haurà de preveure en qualsevol cas el reconeixement com a 
punts consolidats dels punts obtinguts fins el moment de l’entrada en vigor de la 
nova valoració. 
 
 
Quart.- Publicar el present acord en el BOUdG i donar-ne coneixement al personal 
docent i investigador funcionari i contractat de la Universitat de Girona. 
 
 
El secretari general,  
 
 
 
 
 
Carles Abellà Ametller  
 
Girona, 31 de gener de 2012 
 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa i independentment de la seva 
execució immediata, les persones interessades poden interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat del Contenciós administratiu, en el termini de dos mesos 
comptats des del dia següent al de la recepció de la notificació o publicació de l'acte que 
posi fi a la via administrativa, tal i com disposen els articles 8.3, 46.1 i 14.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
No obstant això, els interessats podran optar per interposar contra aquest acord un recurs 
de reposició, en el termini d'un mes, davant el mateix òrgan que el va dictar, en aquest cas 
no cabrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat fins que no 
recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d'acord amb el disposat en 
els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim Jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener. 
 
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
 
CONSELL DE DIRECCIÓ/ GABINET DE PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ/ SERVEI 
DE RECURSOS HUMANS/ SERVEI INFORMÀTIC/UNITAT DE GESTIÓ 
DOCUMENTAL ARXIU I REGISTRE  
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