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Acord CG/2020/5/2, de 2 de juliol, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la modificació de 

l’acord del Consell de Govern del dia 27 de febrer de 2020 sobre l’oferta pública del PDI 
després de l’acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 30 d’abril de 2020    
 
La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’ Estat per a l’any 2018 preveu, en l’apartat  
Ú.3.I) de l’article 19, una taxa de reposició màxima del 100% per al personal docent i investigador 

permanent de les universitats públiques i obliga a destinar, com a  mínim, un 15% per a la contractació 
de personal investigador que hagi finalitzat el Programa Ramon y Cajal i que hagi obtingut el certificat I3. 
Addicionalment es podrà incrementar el 5% del total de la taxa de reposició de personal docent i 
investigador permanent, d’acord amb el que estableix l’article 19.Ú.4, sempre que no suposi  un 
augment d’efectius i de despesa en el capítol I.  
  
Atenent a les jubilacions i baixes de PDI permanent, la URV té una taxa de reposició de personal docent i 

investigador per al 2019 de 37 efectius.  
  
Atesa la modificació de l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, de 12 de desembre 

de 2019, sobre la contractació de personal docent i investigador a les universitats públiques catalanes 
durant l’any 2020 del dia 30 d’abril de 2020, la capacitat màxima de contractació de la URV s’utilitzarà de 
la manera següent:  

  
- 22 contractacions de professorat agregat, sis de les quals estaran reservades a persones que hagin 
finalitzat el programa Ramon y Cajal i hagin obtingut el certificat I3.  

- 2 places de catedràtic d’universitat funcionari.  

- 3 places de titular d’universitat vinculades a institucions sanitàries.  

- 10 places de titular d’universitat.  
  
El Reial Decret-llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit en el pressupost de l’ Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública 
i d’estímul a l’economia, en la disposició final segona, estableix la modificació de l’apartat 2 de l’article 62 

de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, segons la qual les Universitats podran 
convocar places de promoció interna que estiguin dotades en l’estat de despeses del seu pressupost per a 

l’ accés al cos de catedràtics d’universitat. Aquestes places, no podran superar el nombre màxim de 
places que siguin objecte d’ oferta d’ocupació pública en torn lliure.  
En aplicació del Reial Decret-llei 10/2015, de 11 de setembre, i atès l’acord del CIC del dia 30 d’abril de 
2020, es determina una oferta de contractació en promoció interna de 15 places de Catedràtic 
d’Universitat.   

L’acord del CIC també determina una oferta de contractació en promoció interna de 19 places de 
Catedràtic Contractat, 6 places de Lector Tenure-Eligible que s’incorporaran al Pla Serra Húnter i 6 places 
de professorat Lector.  
Aquest acord sobre noves contractacions s’ha efectuat d’acord amb la Llei de Pressupostos de l’any 2018 
que han estat prorrogats i resta condicionat a la nova Llei de Pressupostos per a l’any 2020 que es pugi 
aprovar en els propers mesos. L’acord del CIC estarà condicionat al compliment dels requisits següents:  
  

- Respectar els límits màxims de despesa que la normativa pressupostària estableix en matèria de 
personal.   

- Garantir que hi ha disponibilitat pressupostària suficient per fer front a la despesa anual que comporten 
les places ofertes i que aquesta actuació no farà incórrer a la universitat en dèficit, d’acord amb la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera.   

 
 - La convocatòria de les places s’ha de publicar al DOGC en el termini màxim de tres anys des de la 
publicació de l’oferta pública d’ocupació on s’inclouen les places esmentades.   
- Publicar aquesta Oferta Pública d’Ocupació, abans del 31 de desembre de 2020, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC).  
 

Es proposa al Consell de Govern l’aprovació de la modificació de l’acord del dia 27 de febrer de 2020 
segons el qual l’ Oferta Pública d’Ocupació de PDI per al 2020 seria la següent:   
  
PDI Funcionari  
- 17 places de catedràtic d’universitat    
- 3 places de titular d’universitat vinculades  a institucions sanitàries  

- 10 places de titular d’universitat  
PDI Laboral  
- 22 places de professorat agregat (sis de les places estaran reservades a persones candidates que hagin 
obtingut al llarg de la seva carrera una beca Ramón y Cajal del Govern d’ Espanya).  

- 19 places de professorat catedràtic contractat en promoció interna  

- 6 places de professorat lector Tenure-Eligible dins del Pla Serra Húnter  

- 6 places de professorat lector   


