
 

 

Resolució, d’1 d’octubre de 2020, per la qual s’habilita a les comissions de selecció dels 

processos selectius de personal docent i investigador a desenvolupar la prova o proves 

presencials dels concursos per mitjans telemàtics.  

 

Primer.- La normativa de concursos d’accés a places de cossos docents universitaris, la normativa 

de concursos per a la contractació de professorat de la URV així com les bases de les diferents 

convocatòries, regulen l’actuació de les comissions encarregades de la selecció establint la 

presencia dels membres de la comissió en el desenvolupament d’alguna de les proves que 

constitueixen el procés selectiu.  

 

Segon.- A conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID 19, tenint en compte que 

part dels membres d’aquestes comissions no pertanyen a la nostra universitat i donada la 

importància de la seva participació en el procés, es precisa implementar mesures per  

desenvolupar els processos selectius garantint els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.  

 

Tercer.- La situació actual generada per la crisi sanitària de la COVID 19 ens obliga a seguir les 

recomanacions de les autoritats sanitàries que impliquen establir unes mesures de seguretat 

adequades perquè el desenvolupament presencial de les proves dels processos selectius es porti a 

terme de forma segura. 

 

Pels motius exposats, en exercici de les competències que m’atorguen els estatuts d’aquesta 

universitat,  

 

RESOLC, 

 

Primer.- Els membres de les comissions, amb l’excepció d’un dels membres que pot ser el 

President/a o el Secretari/a de la mateixa, podran optar entre la seva participació en format 

presencial o bé en format telemàtic en aquelles fases del procés selectiu on no sigui imprescindible 

la participació presencial. Per participar de forma telemàtica ho hauran de sol·licitar i comunicar 

al Servei de Recursos Humans. 

 

Segon.-Els membres de les comissions que participin telemàticament podran signar, cadascun, en 

una còpia dels documents que hagin de ser signats per la totalitat dels membres, tenint la mateixa 

validesa que si haguessin signat tots els membres en el mateix document.  

 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, poden interposar recurs contenciós 

administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos 

a comptar des del dia següent de la seva publicació, sense perjudici de la possibilitat d’interposar 

potestativament recurs de reposició davant la Rectora de la Universitat Rovira i Virgili en el 

termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva publicació 

 

Tarragona, 1 d’octubre de 2020 

 

La Rectora 

 

 

 

 

María José Figueras Salvat 
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