
 
 

RI: 980/2009 
 

Assumpte: aprovació Reglament selecció professorat  
dels cossos docents UdG 

 
 
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. 4/09, que va tenir lloc el dia 30 d’abril de 2009, va adoptar per 31 vots a 
favor, 3 en contra i 1 abstenció l’acord que, transcrit literalment diu: 
 

 
REGLAMENT PER A LA SELECCIÓ DEL PROFESSORAT  

DELS COSSOS DOCENTS A LA UNIVERSITAT DE GIRONA 
 
 
Donat que la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, estableix una nova definició dels cossos 
docents de funcionaris d’universitat, així com un nou procediment d’accés a aquests 
cossos que requereix l’obtenció prèvia de l’acreditació a través de la regulació que 
conté el Reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre. 
 
Donat que la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, en la seva disposició addicional 
vuitena, estableix un termini de tres anys per a què les Universitats adaptin els seus 
Estatuts, autoritzant al Consell de Govern a establir la normativa d’aplicació necessària 
per al compliment d’aquesta llei fins que es produeixi l’adaptació estatutària. 
 
Donat que el Reial decret 1313/2007, de 7 d’octubre regula el règim dels concursos 
d’accés als cossos docents universitaris. 
 
Donat que la incorporació dels estudis de Medicina a la Universitat de Girona preveu 
la possibilitat de disposar de places assistencials d’institucions sanitàries vinculades a 
places docents dels cossos de Professor Titular d’Universitat i Catedràtic d’Universitat 
i donat que en un futur aquest tipus de places es podrien estendre als estudis 
d’Infermeria o altres estudis de l’àmbit sanitari. 
  
Per aquest motiu, la regulació del règim dels concursos d’accés a la Universitat de 
Girona planteja la necessitat d’elaborar i aprovar la present normativa provisional per a 
la selecció del professorat dels cossos docents universitaris. 
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Aquesta normativa es dicta en virtut d’allò establert a la disposició addicional vuitena i 
a l’art. 62 de la Llei orgànica 4/2007 de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; pel Reial decret 1313/2007, de 5 
d’octubre, d’accés a cossos docents universitaris i d’acord amb la legislació bàsica en 
matèria de funció pública. 
 
Per tot l’anteriorment exposat, S’ACORDA: 
 
 
Únic.- Aprovar el Reglament per a la selecció del professorat dels cossos docents a la 
Universitat de Girona, d’acord amb l’annex adjunt.   
 
 
 
El secretari general, 
 
 
 
 
 
José L. Linares Pineda 
 
Girona, 4 de maig de 2009  
 
 
CONSELL DE DIRECCIÓ/ VICEGERÈNCIA DE L’ÀREA DE PERSONAL I 
ORGANITZACIÓ/ SERVEI DE RECURSOS HUMANS/ ASSESSORIA JURÍDICA 
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REGLAMENT PER A LA SELECCIÓ DEL PROFESSORAT DELS COSSOS 
DOCENTS A LA UNIVERSITAT DE GIRONA. 

 
 
Exposició de motius 
 
Aquest reglament té per objecte l’accés als cossos docents universitaris a la Universitat 
de Girona, i desenvolupa, dins el marc del que estableix la normativa d’accés a la funció 
pública, els aspectes bàsics del procés selectiu per accedir a les diferents categories 
acadèmiques  funcionarials. 
 
Aquesta normativa es dicta en base al títol competencial que la Llei orgànica 
d’universitats atorga a les universitats pel que fa a la selecció del propi personal 
acadèmic. 
 
El sistema que s’estableix per a la selecció del professorat funcionari s’estructura sobre 
els principis següents:  
  
o El de publicitat. Es garanteix la publicitat del procés selectiu, facilitant que el 

coneixement i informació de les convocatòries es realitzi a través dels mitjans de 
difusió més eficaços, amb el doble objectiu d’arribar a totes aquelles persones que 
poden voler optar com a aspirants a les places convocades; i d’assolir una 
participació amb la màxima concurrència, que possibiliti un procés selectiu realment 
competitiu i  de qualitat. 

 
o El de transparència en la gestió del procés i en el funcionament de les 

Comissions de selecció. Implica que tots els actes que han de tenir 
transcendència en el procés selectiu, així com els criteris de valoració, són 
publicitats i coneguts d’antuvi pels aspirants als llocs de treball; i que totes les 
decisions adoptades pels membres de la Comissió de selecció són documentades i 
informades als efectes de possibles revisions i reclamacions.  

 
o El de lliure concurrència i igualtat. La participació en el procés selectiu 

únicament requereix el compliment dels requisits generals i específics determinats a 
la legislació vigent per a cadascuna de les categories acadèmiques contractuals. 

 
o El de mèrit i capacitat. La proposta de contractació es realitza atenent uns 

processos selectius determinats i específics, amb criteris de valoració explicitats i 
publicats, que determinen l’elecció del millor candidat. En aquest sentit, les 
Comissions de selecció han d’instrumentar els mecanismes de verificació d’aquest 
mèrits i capacitats sota criteris de fiabilitat.  

 
D’altra banda, s’expliciten en aquesta normativa els instruments legals previstos 
normativament que han de garantir la independència de l’òrgan de selecció i de la 
imparcialitat de cadascun dels seus membres individualment considerats, respecte els 
procediments selectius, fent esment exprés a la institució de la recusació i abstenció, i 
alhora obrint les portes a què la designació dels vocals de la Comissió de selecció es 
pugui realitzar respecte a professorat d’altres universitats i de departaments diferents 
al d’adscripció de la plaça.   
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També, es fa incís exprés en el coneixement de la llengua pròpia de la Universitat de 
Girona i de la llengua oficial en els processos selectius del personal acadèmic, exigència 
que ve derivada dels requisits docents d’aquests mateixos llocs de treball. En aquest 
sentit, la UdG vol garantir als estudiants el dret de seguir els seus estudis en la llengua 
pròpia de la universitat, aspecte que s’introdueix com una tendència institucional per 
assegurar als estudiants el dret de ser compresos i avaluats en les activitats 
acadèmiques en llengua catalana. 
 
Per acabar, l’aplicació pràctica d’aquesta normativa requerirà l’assoliment dels principis 
d’eficàcia dels processos selectius,  de forma que es garanteixi l’adequació dels 
candidats al perfil acadèmic que correspongui; alhora que els principis d’eficiència i 
agilitat sens perjudici del respecte de totes i cadascuna de les garanties que han de 
caracteritzar aquest procés.  
 
Aquesta normativa es dicta en virtut d’allò establert a la disposició addicional vuitena i 
a l’art. 62 de la Llei orgànica 4/2007 de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; pel Reial decret 1313/2007, de 5 
d’octubre, d’accés a cossos docents universitaris i d’acord amb la legislació bàsica en 
matèria de funció pública. 
 
Art. 1.- Àmbit d’aplicació 
 
1. És objecte d’aquesta normativa la regulació del procés per a la selecció del 

professorat funcionari en el si de la Universitat de Girona, d’acord a les categories 
establertes a l’art. 56 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril:  

 
a) Catedràtic d’universitat.  
 
b) Titular d’universitat. 

 
2. La selecció del professorat funcionari esmentat es realitzarà mitjançant concurs 

públic i la selecció es realitzarà atenent els principis d’igualtat, mèrit i capacitat.  
 
Art. 2.- Requisits per concursar 
 
1. Per poder accedir als processos selectius de professorat del cossos docents 

universitaris en els termes indicats anteriorment, les persones interessades han de 
poder acreditar, a més dels requisits generals establerts per l’accés a la funció 
pública, d’acord amb l’article 56 de la llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, un dels requisits següents:  

 
a) Estar en possessió del certificat d’acreditació nacional per a l’accés a cossos 

docents universitaris, d’acord amb el que estableixen els articles 12 i 13 i les 
disposicions addicionals primera, segona, tercera i quarta del Reial decret 
1312/2007, de 5 d’octubre. 
 

b) Ser funcionari o funcionaria dels cossos docents de Professors Titulars 
d’Universitat o de Catedràtics d’Universitat. 
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c) Estar en possessió de l’habilitació nacional per l’accés d’acord amb el que 

estableix el Reial decret 774/2002, de 26 de juliol. 
 
d) Estar habilitat per al cos de catedràtics o catedràtiques d’escola universitària 

tal com estableix la disposició addicional desena de la Llei 4/2007, de 12 
d’abril. 
 

e) Tenir la condició de professor universitari d’altres estats membres de la 
Unió Europea i d’estats als quals es refereix el paràgraf segon de l’apartat 3 
de l’article 89 de la Llei 4/2007, de 12 d’abril, previ informe del Consejo de 
Universidades, i que hagi assolit a la universitat d’origen una posició igual o 
equivalent a la dels cossos docents universitaris espanyols. 
 

2. En el cas de places assistencials d’institucions sanitàries vinculades a places docents 
dels cossos docents universitaris, únicament podran participar en els concursos 
d’accés, quan la plaça que es vinculi sigui d’especialista, les persones acreditades o 
habilitades que estiguin en possessió del títol oficial d’especialista que correspongui 
a l’esmentada plaça. 

 
3. Aquests requisits s’han de complir el darrer dia de termini de presentació de les 

sol·licituds per poder participar en la convocatòria selectiva corresponent i s’han 
de poder acreditar fefaentment en qualsevol moment del procés selectiu que els 
òrgans competents estableixin. En aquest sentit, s’entendrà per òrgans competents 
a aquest efecte: la Comissió de selecció, el rector i el Servei de Recursos Humans  

 
Art. 3.-  Coneixements lingüístics 
 
1. La Universitat de Girona aplicarà la legislació vigent en matèria de coneixements 

lingüístics. 
 
Art. 4.- Comissió de Selecció 
 
1. La Comissió de Selecció és l’òrgan competent per impulsar el procediment, 

determinar la data, hores i lloc de les proves i realitzar-ne l’avaluació per tal 
d’elevar la proposta de nomenament de professorat dels cossos docents 
universitaris al rector o rectora.  

 
2. El procediment per a fixar la composició dels membres que han de formar part de 

l’esmentada Comissió es basarà en principis d’imparcialitat i professionalitat i es 
garantirà la necessària aptitud acadèmica dels seus membres.  

 
3. Les comissions que han de jutjar els concursos tindran cinc membres titulars i cinc 

de suplents. Tots són nomenats pel rector o rectora, a proposta del Consell de 
Govern, un cop escoltat el departament corresponent, que proposa els membres 
titulars i suplents. El nomenament ha d’explicitar la condició de vocal, secretari o 
secretària, o president o presidenta, titular o suplent de la comissió. Com a màxim 
tres dels membres de la Comissió, titular i de la Comissió suplent, poden pertànyer 
al Departament d’adscripció de la plaça. 
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4. Les persones que formin part de la Comissió de Selecció hauran de complir els 

següents criteris:  
 

a) Concursos d’accés al cos de catedràtics o catedràtiques d’universitat. Els 
membres de la comissió han de ser catedràtics o catedràtiques d’universitat 
de la mateixa àrea de coneixement o àrees afins amb dos o més sexennis de 
recerca i dos o més quinquennis de docència.  

 
b) Concursos d’accés al cos de professors o professores titulars d’universitat. 

Els membres de la comissió han de pertànyer al mateix cos de què es tracti 
o un altre d’equivalent o superior categoria, de la mateixa àrea de 
coneixement o àrees afins, i han de tenir reconeguts almenys un sexenni de 
recerca i un quinquenni de docència. En tot cas, les comissions han de ser 
presidides per un catedràtic o catedràtica d’universitat amb almenys dos 
sexennis de recerca i dos quinquennis de docència. 

 
5. En les places assistencials d’institucions sanitàries vinculades als cossos docents 

universitaris, la universitat només designarà tres membres de la comissió. Els 
integrants de la comissió designats  per la Universitat han de tenir la mateixa 
categoria acadèmica i els mateixos mèrits docents i investigadors exigits al punt 4 
d’aquest article. 

 
Els altres dos membres, que han de ser doctors o doctores, hauran d’estar en 
possessió del títol d’especialista que s’exigeix com a requisit per concursar a la 
plaça, i s’hauran d’escollir mitjançant sorteig públic per la institució sanitària entre 
el corresponent cens públic que anualment comunicarà al Consejo de 
Universidades. 
 

6. En qualsevol cas, s’ha de procurar que la composició de les comissions tendeixi a la 
paritat de gènere. 

 
7. La Universitat farà públic els currículums dels  membres de les Comissions de 

Selecció al taulell d’anuncis del Servei de Recursos Humans i a l’espai destinat a 
aquest Servei en el web de la Universitat de Girona. 

 
8. Els membres de la Comissió de Selecció podran estar en qualsevol situació 

administrativa a que es refereix l’article 85 de la llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, llevat de la d’excedència i la de suspensió de 
funcions. En cap cas pot formar part de les comissions el professorat jubilat amb 
anterioritat a la data de publicació de la convocatòria, llevat que estigui contractat 
com a professor emèrit. 

 
9. La Universitat farà pública la composició de les Comissions en la resolució de 

convocatòria dels concursos d’accés corresponents. 
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Art. 5.- Sol·licitud i dotació de places 
 
1. Com a mínim un cop l’any, el vicerectorat competent en matèria de professorat, 

iniciarà el procés de convocatòria de concursos d’accés a places dels cossos 
docents universitaris. 

 
2. Els Consells de Departament avaluaran i comunicaran les seves necessitats de 

places de cossos docents al vicerectorat competent en matèria de professorat. 
Aquestes sol·licituds hauran d’anar acompanyades, com a mínim, d’un informe que 
justifiqui les necessitats docents i investigadores, així com del perfil proposat a cada 
plaça. En tot cas, abans de la corresponent aprovació per part del Consell de 
Govern, el Consell de Departament completarà la seva sol·licitud  amb la proposta 
de Comissió de Selecció titular i suplent adjuntant els currículums dels seus 
membres segons l’annex del reial decret 1312/2007, de 5 d’octubre, així com la 
proposta de criteris d’avaluació i la seva baremació 

 
3. Cada plaça estarà definida per la seva categoria, àrea de coneixement i perfil, i 

estarà adscrita a un departament. 
 
4. El perfil de la plaça ho és a efectes de convocatòria i procés de selecció, i no 

implica cap tipus d’exclusivitat, especialment pel que fa a la docència que pot tenir 
assignada el candidat o candidata proposat. 

 
5. Les places de cossos docents universitaris que hagin de ser proveïdes mitjançant 

concurs d’accés seran aprovades pel Consell de Govern, tenint en compte que les 
places estiguin dotades en l’estat de despeses del pressupost de la universitat i 
d’acord amb les previsions de docència i de recerca de la Universitat. 

 
Art. 6. Convocatòria dels concursos d’accés 
 
1. Els concursos d’accés a cossos docents universitaris, amb aprovació prèvia del 

Consell de Govern, són convocats per Resolució del rector o rectora que ha 
d’informar com a mínim sobre els aspectes següents: 

 
a) La plaça objecte del concurs, amb indicació concreta de la categoria 

acadèmica, el departament, l’àrea de coneixement i, si s’escau, les activitats 
docents i de recerca a realitzar, que hauran d’estar referides a una matèria 
de les que es cursin per a l’obtenció de títols de caràcter oficial. 

 
b) Criteris de valoració i la seva baremació. 
 
c) Característiques de les sol·licituds, documents que cal adjuntar, terminis i 

lloc de presentació. 
 
d) Composició de la Comissió de Selecció. 

 
e) Fases per al desenvolupament del concurs. 

 
f) Normes per a la presentació de documents i nomenament. 
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2. Els criteris de valoració corresponents han de ser en relació al perfil de la plaça, 

com a mínim, els següents: 
a) Historial acadèmic i professional (Mèrits docents, Mèrits de recerca i 

transferència del coneixement, i Mèrits de gestió). 
 

b) Adequació del projecte docent i investigador a les necessitats 
explicitades a la convocatòria i exposició oral de la primera prova i 
aspectes debatuts amb la Comissió. 

 
c) Coneixements i capacitats docents posades de manifest en la segona 

prova en el cas de concurs a Titular d’Universitat. 
 

d)  Coneixements i capacitats de recerca posats de manifest en la segona 
prova en el cas de concurs a Catedràtic d’Universitat i en la tercera 
prova en el cas de Titular d’Universitat. En la segona prova dels 
concursos de Catedràtic d’Universitat a més dels criteris anteriors 
s’haurà de tenir en compte la capacitat de lideratge de grups i projectes 
de recerca de futur. 

 
3. Els departaments poden proposar, a més dels anteriors, altres criteris. També han 

d’elaborar una proposta de baremació de cada un dels criteris de valoració.  
 
4. El pes total dels criteris de valoració ha de ser de 100 punts, distribuïts entre els 

diferents criteris que fixa la convocatòria. 
 
5. La convocatòria es publicarà en el Boletín Oficial del Estado (BOE) i en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i la resta de mitjans de difusió 
telemàtics i d’altres establerts a aquest efecte pel Servei de Recursos Humans. 

  
Art. 7. Presentació de sol·licituds 
 
1. Les persones que estiguin interessades en participar en els concursos d’accés, 

formalitzaran la seva sol·licitud mitjançant el model que estableixi la convocatòria, 
abonaran la taxa corresponent i la presentaran per qualsevol dels medis establerts 
en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i el procediment administratiu comú. La sol·licitud haurà d’anar 
acompanyada de la fotocòpia compulsada dels documents que acreditin el 
compliment dels requisits establerts en l’article 2 d’aquest reglament, de la 
fotocòpia del DNI o document equivalent, i de la fotocòpia del rebut de pagament 
de les taxes d’inscripció a la convocatòria. 

 
2. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir del 

dia següent al de la publicació de la convocatòria dels esmentats concursos en el 
BOE. 
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Art. 8.- Llista d’admesos i d’exclosos al procés selectiu 
 
1. Acabat el termini de presentació de sol·licituds, en els 10 dies naturals següents, el 

Servei de Recursos Humans farà pública la resolució del rector o rectora per la 
qual s’aprova la relació d’admesos i exclosos al concurs, especificant, en el seu cas, 
les causes d’exclusió al taulell d’anuncis del Servei de Recursos Humans i a l’espai 
destinat a aquest Servei en el web de la Universitat de Girona. 

 
2. Els aspirants disposaran d’un termini de 10 dies naturals a partir del dia següent al 

d’aquesta publicació per poder esmenar la seva sol·licitud. 
 
3. Transcorregut aquest termini, es publicarà la resolució definitiva d’admesos i 

exclosos al taulell d’anuncis del Servei de Recursos Humans i a l’espai destinat a 
aquest Servei en el web de la Universitat de Girona. Contra aquesta Resolució es 
podrà interposar recurs en els termes previstos a l’article 107 de la Llei 30/1992, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 

 
Art. 9.- Renúncia, abstenció o recusació dels membres de la Comissió 
 
1. El nomenament com a membre d’una Comissió és irrenunciable, excepte que 

concorri causa justificada que n’impedeixi la seva actuació. Es considera causa 
justificada, entre d’altres, el fet de trobar-se en la situació administrativa de serveis 
especials. La renúncia haurà de ser al·legada dins dels 5 dies següents a la notificació 
de la Resolució de nomenament del rector o rectora. La valoració de la causa 
al·legada haurà de ser feta pel rector o rectora, que haurà de resoldre al respecte 
en el termini de 10 dies des de la presentació formal de la renúncia. En el cas que 
s’accepti la renúncia es procedirà a la substitució del vocal a través del seu 
respectiu suplent.  

 
2. En el cas que concorrin els motius d’abstenció a què es refereix l’apartat 2 de 

l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els components de la Comissió 
de Selecció han d’abstenir-se i manifestar el motiu que hi concorre. La no 
abstenció, en aquells casos on calgués, donarà lloc a responsabilitat oportuna 
segons la legislació vigent. 

 
3. En els casos previstos en l’article 29 de la Llei 30/1992, es pot promoure recusació 

per part de les persones interessades en qualsevol moment del procediment 
selectiu. La recusació s’ha de plantejar mitjançant un escrit indicant les causes en 
què es fonamenta. L’endemà la persona recusada ha de manifestar si es dona o no 
en ella la causa al·legada. En el cas que la persona recusada accepti la causa 
al·legada, el rector o rectora en pot disposar la substitució tot seguit. Si la persona 
recusada nega la causa de recusació, el rector o rectora ha de resoldre en el 
termini de 3 dies amb els informes i comprovacions previs que consideri oportuns. 
Contra aquesta resolució no es pot  interposar cap recurs, sense perjudici de la 
possibilitat d’al·legar la recusació en interposar el recurs que sigui procedent contra 
l’acte que acabi el procediment. 
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4. L’actuació dels membres de la Comissió de Selecció en què concorrin motius 
d’abstenció o recusació no implicarà necessàriament l’anul·lació dels actes en què 
hagin intervingut.   

 
5. En els casos de renúncia justificada, abstenció o recusació que impedeixin l’actuació 

dels membres de la Comissió titular, aquests seran substituïts pels seus suplents 
respectius. La condició del membre suplent haurà de garantir que es manté la 
composició de la Comissió segons els requisits establerts a l’article 4 d’aquest 
reglament. 

 
6.  En el cas excepcionals en que en el membre suplent hi concorri algun del supòsits 

d’impediment citats anteriorment es substituirà per ordre correlatiu entre els 
membres suplents del mateix cos que formin part de la comissió. Si això no és 
possible s’haurà de fer un nou nomenament. 

 
Art. 10.- Organització i funcionament de la Comissió de Selecció 
 
1. El president o presidenta convocarà la Comissió de Selecció.  L’acte de constitució 

de la Comissió exigeix la presència de la totalitat dels seus membres. Els membre 
de la Comissió de Selecció que no assisteixin a l’acte de constitució seran cessats i 
substituïts segons l’article 9.5 i 9.6 d’aquest reglament. En aquets casos podrà 
derivar-se la responsabilitat oportuna segons la legislació vigent. 

 
2. Perquè la Comissió pugui actuar vàlidament, serà necessària la participació, en les 

seves sessions, de com a mínim tres dels seus membres, entre els quals hi ha 
d’haver el president o presidenta i el secretari o secretària. 

 
3. Una vegada constituïda la Comissió, en cas d’absència del president o presidenta 

serà substituït pel professor o professora més antic del mateix cos, en cas que no 
sigui possible pel professor o professora amb més antiguitat. 

 
4. Una vegada constituïda la Comissió, en cas d’absència del secretari o secretària 

serà substituït pel professor o professora amb el nomenament més recent. 
 
5. Si una vegada començat el procés de valoració, la Comissió quedés amb menys de 

tres membres, s’anul·laran aquelles proves en les que no hi hagin participat tots els 
candidats i es procedirà al nomenament d’una nova Comissió, en la qual no es 
podran incloure cap dels membres que haguessin cessat en la seva condició. En 
aquests casos podran derivar-se les responsabilitats oportunes segons la legislació 
vigent. 

 
6. La Comissió de Selecció adopta els seus acords per majoria absoluta, en cas 

d’empat el president o presidenta tindrà el vot de qualitat. Per a la valoració de les 
diferents fases del procés selectiu, els membres de la Comissió han d’emetre 
informe raonat sobre el sentit de la seva votació i no és possible l’abstenció.  

 
7. Les deliberacions de la Comissió tenen caràcter secret tot i que, una vegada 

finalitzat el procediment, els actes administratius i informes emesos són públics i 
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accessibles per a les persones interessades en el procediment d’acord amb el que 
estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 

 
8. Corresponen al secretari o secretària de la Comissió les actuacions administratives 

i de gestió econòmica pròpies d’aquesta amb el suport del personal d’administració 
i serveis de la universitat.  

 
9. Els membres de la Comissió que no formin part del Professorat de la Universitat 

de Girona percebran les assistències que els correspongui, per raó del servei, així 
com les despeses de viatges i dietes que escaiguin. 

 
 Art. 11.- Procés selectiu 
 
1. En el procés selectiu de professorat dels cossos docents universitaris a la UdG es 

garanteixen, en tot moment, la igualtat d’oportunitats dels candidats, i el respecte 
als principis de mèrit i capacitat. Aquests efectes es garantiran les mesures 
oportunes d’adaptació a les necessitats de les persones amb discapacitats. 

 
2. El president o presidenta de la comissió convocarà, dins del termini màxim d’un 

mes a partir de la data de publicació de la resolució per la qual s’aprova la llista 
definitiva d’admesos i exclosos, els membres de la comissió per a la seva 
constitució, i els candidats per l’acte de la seva presentació i inici de les proves, 
senyalant el dia, hora i lloc de la seva celebració. 

 
Aquesta convocatòria es publicarà al taulell d’anuncis del Servei de Recursos 
Humans i a l’espai destinat a aquest Servei en el web de la Universitat de Girona 
amb una antelació de 10 dies a la data de la constitució de la Comissió. 

 
3. La Comissió avaluarà els mèrits i capacitats dels aspirants atenent als criteris 

generals de valoració que s’especifiquen a la convocatòria. En l’acte de constitució 
la Comissió determinarà els criteris d’assignació dels punts a cada criteri de 
valoració, d’acord amb la convocatòria i els farà públics al tauler d’anuncis del lloc a 
on es realitzi l’acte. 

 
4. Totes les proves són públiques i tenen caràcter eliminatori. Després de cada prova, 

cada membre de la Comissió fa un informe de valoració de cada candidat i 
candidata a la prova i es procedeix a fer la votació. La Comissió fa públic el resultat 
de la valoració i passen a la següent prova els candidats que obtinguin almenys la 
meitat de la puntuació màxima assignada a cada prova. Amb la publicació del 
resultat de cada prova, s’indicarà el lloc, data i hora d’inici de la següent prova. 

 
5. Per als processos selectius de professorat catedràtic les fases són les següents: 
 

a) Acte de presentació: Les persones concursants a l’acte de presentació, 
que és públic, han de lliurar: 

 
• Historial acadèmic i professional per quintuplicat, i una declaració 

jurada de la veracitat de l’historial acadèmic, un exemplar de les 
publicacions. 
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• Projecte docent i investigador relatiu a la plaça per quintuplicat. El 

projecte inclou el pla d’actuació que el candidat o candidata es 
proposa desenvolupar pel que fa a la recerca, que inclourà 
propostes de configuració d’equips de recerca i de treball 
d’aquests, i el pla d’actuació docent relatiu a l’àmbit de 
coneixement. 

 
En aquest acte la Comissió realitza el sorteig per determinar l’ordre 
d’actuació dels candidats, i fixa el lloc, data i hora de la primera prova. 

 
b) Primera prova: consisteix en l’exposició oral de l’historial acadèmic i 

professional, argumentant l’adequació al perfil proposat, i l’exposició del 
projecte docent, durant un temps màxim de 90 minuts. Seguidament es 
realitza un debat de la Comissió amb la persona concursant sobre 
aquells aspectes, durant un temps màxim de 120 minuts. 

 
c) Segona prova: consisteix en l’exposició del pla d’actuació en recerca del 

projecte investigador, durant un temps màxim de 90 minuts. 
Seguidament es realitza un debat amb la Comissió, durant un temps 
màxim de 120 minuts. 

 
6. Per als processos selectius de professorat titular les fases són les següents: 

 
a) Acte de presentació: Les persones concursants a l’acte de presentació, 

que és públic, han de lliurar: 
 

• Historial acadèmic i professional per quintuplicat, i una declaració 
jurada de la veracitat de l’historial acadèmic, un exemplar de les 
publicacions. 

 
• Projecte docent i investigador relatiu a la plaça per quintuplicat. El 

projecte inclou el pla d’actuació que el candidat o candidata es 
proposa desenvolupar pel que fa a la recerca, i el pla d’actuació 
docent relatiu a l’àmbit de coneixement, que inclogui com a mínim 
el programa d’una assignatura a què fa referència la convocatòria. 

 
En aquest acte la Comissió realitza el sorteig per determinar l’ordre 
d’actuació dels candidats, i fixa el lloc, data i hora de la primera prova. 

 
b) Primera prova: consisteix en l’exposició oral de l’historial acadèmic i 

professional, argumentant l’adequació al perfil proposat, i l’exposició del 
projecte acadèmic, durant un temps màxim de 90 minuts. Seguidament 
es realitza un debat de la Comissió amb la persona concursant sobre 
aquells aspectes, durant un temps màxim de 120 minuts. 

 
c) Segona prova: consisteix en l’exposició d’una lliçó o tema elegit pel 

concursant, que tingui relació amb les activitats docents de la plaça, 
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durant un temps màxim de 60 minuts, seguida d’un debat amb la 
Comissió durant un temps màxim de 120 minuts. 

 
d) Tercera prova: consisteix en l’exposició d’un treball de recerca propi 

elegit per la persona concursant durant un temps màxim de 90 minuts, 
seguida d’un debat amb la Comissió, durant un temps màxim de 120 
minuts. Prèviament, cada concursant donarà a la Comissió un resum 
escrit d’aquest treball, amb indicació de les fonts corresponents. 

 
7. Durant el procés selectiu, la Comissió pot demanar l’ampliació de dades, respecte 

de qualsevol dels aspectes i documents que siguin necessaris per a la valoració dels 
aspirants. 

 
8. En finalitzar el procés selectiu, la Comissió emet la proposta de nomenament, 

d’acord amb els criteris de mèrit i capacitat determinats i hauran de comptar amb 
un mínim de tres vots favorables. Aquesta proposta és publicada pels mitjans de 
difusió establerts a aquest efecte pel Servei de Recursos Humans.  

 
9. La Comissió de Selecció no pot proposar el nomenament de més aspirants que el 

nombre de places que hagin estat convocades. 
 
10. La Comissió de Selecció pot declarar desert el concurs, en els casos que consideri 

que els aspirants que han participat en el procés selectiu no assoleixen el nivell de 
mèrit i capacitat o d’adequació al perfil exigible.  

 
11. Finalitzat el concurs, i dins el termini de 3 dies naturals, el president o presidenta 

de la Comissió tramet al Servei de Recursos Humans, la proposta motivada de 
provisió de places, l’expedient del procés selectiu, així com tota la documentació 
que hagin presentat les persones que han concursat. 

 
12. El temps transcorregut entre la publicació de la convocatòria i la finalització de les 

actuacions de la Comissió de Selecció no podrà excedir de 4 mesos. 
 
Art.12.- Nomenament 
 
1. El rector o rectora, d’acord amb la proposta vinculant presentada per la Comissió 

de Selecció, dictarà resolució nomenant els candidats proposats per a les places 
convocades. 

 
2. A partir de l’endemà de la publicació de la proposta de provisió de la Comissió de 

Selecció, els candidats amb dret a adjudicació de plaça en funció de les places 
convocades, disposaran de 15 dies naturals per presentar davant el Servei de 
Recursos Humans la documentació que se’ls requereixi a fi de ser nomenats. 

 
3. El rector o rectora, un cop finalitzat el termini anterior i sempre que els candidats 

proposats hagin presentat la documentació requerida, dictarà resolució de 
nomenament que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC) i en el Bolletín Oficial del Estado (BOE), i es comunicarà al Consejo de 
Universidades. 
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4. El nomenament especificarà la denominació de la plaça, el cos i l’àrea de 

coneixement als quals s’adscriu. 
 
5. Els candidats proposats hauran de prendre possessió de la plaça en el termini 

màxim de 20 dies a partir de l’endemà de la data de publicació del seu 
nomenament al BOE. 

 
6. Els candidats nomenats no podran participar en un nou concurs d’accés per a 

places dels cossos docents d’una altra universitat fins que no hagin transcorregut 
dos anys des de la data de la seva presa de possessió.  

 
Art.13.- Reclamacions 
 
1. Les reclamacions contra les propostes de nomenament de les Comissions de 

Selecció s’han de presentar davant del rector o rectora de la Universitat, en el 
termini màxim de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la data de la publicació de 
les esmentades propostes al taulell d’anuncis del Servei de Recursos Humans i a 
l’espai destinat a aquest Servei en el web de la Universitat de Girona. La valoració 
d’aquestes correspon a la Comissió de Reclamacions de la Universitat prevista a 
l’article 154 dels Estatuts de la Universitat de Girona.  

 
2. Admesa a tràmit la reclamació, es suspendran els nomenaments fins a la resolució 

definitiva. 
 
3. La Comissió de Reclamacions, després d’haver escoltat els membres de la 

Comissió de Selecció del concurs reclamat i els candidats que hagin participat en 
aquest, ha de resoldre motivadament les reclamacions en un termini màxim de 3 
mesos. També pot sol·licitar informes d’especialistes de prestigi reconegut.  

 
4. La Comissió de Reclamacions ha de valorar els aspectes purament  procedimentals 

i valorarà també el respecte efectiu, per part de la Comissió de Selecció del 
concurs, de la igualtat de condicions dels candidats i dels principis de mèrit i 
capacitat d’aquests en el procediment del concurs d’accés, d’acord amb l’apartat 
64.1 de la Llei 4/2007, de 12 d’abril. 

 
5. El rector o rectora dictarà la resolució d’acord amb la proposta de la Comissió de 

Reclamacions. Esgotat el termini de 3 mesos sense que s’hagi produït resolució 
expressa per part del rector o rectora, s’entendrà rebutjada la reclamació. 

 
6. Les resolucions del rector o rectora exhaureixen la via administrativa i són 

impugnables directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Art.14.- Accés i custodia de documentació  
 
1. El Servei de Recursos Humans i les Comissions de Selecció seran els responsables 

de la custodia de la documentació referida al concurs d’accés en els diferents 
moments del procés de selecció en què siguin competents. 
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2. Els concursants a places que no hagin estat objecte de reclamació podran retirar 
del Servei de Recursos Humans la documentació que van presentar en el seu 
moment, una vegada hagi passat el termini de 15 dies a comptar des del dia següent 
al de la publicació al BOE de la resolució del nomenament que posa fi al procés 
selectiu. Si el concurs hagués estat impugnat, la documentació no podrà ser 
retirada fins que hi hagi una sentència ferma. 

 
3. Els aspirants exclosos del concurs podran retirar del Servei de Recursos Humans la 

documentació que van presentar en el seu moment, una vegada transcorregut el 
termini de 15 dies a comptar des del dia següent al de la publicació de la resolució 
d’aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos. 

 
4. La documentació que van presentar en el seu moment els concursants, serà 

destruïda una vegada transcorreguts 4 mesos a comptar des del dia següent al de la 
publicació de la resolució d’aprovació de la llista definitiva d’aspirants admesos i 
exclosos. 

 
Art. 15. Notificacions 
 
1. Per tal de notificar a les persones interessades les resolucions i actes administratius 

que afectin els seus drets i interessos, la Universitat de Girona, d’acord amb 
l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 16 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, efectuarà les 
corresponents publicacions en el taulell d’anuncis del Servei de Recursos Humans i 
a l’espai destinat a aquest Servei en el web de la Universitat de Girona. 

 
Disposició transitòria primera 
 
Quan la Universitat de Girona convoqui concursos d’accés a cossos docents 
universitaris entre habilitats, comunicant-ho al Consejo de Universidades, s’aplicarà el 
reglament aprovat pel Consell de Govern 10/06, de 30 de novembre de 2006, tal com 
estableix la disposició transitòria primera del Reial decret 1313/2007, de 5 d’octubre. 
 
Disposició derogatòria 
 
Aquest reglament, d’acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 4/2007, de 12 
d’abril, té caràcter transitori, i deroga l’aprovat pel Consell de Govern 10/06, de 30 de 
novembre de 2006, sense perjudici del que preveu la disposició transitòria primera 
d’aquest reglament. 
 
Disposició final 
 
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de 
Govern de la Universitat de Girona. 
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