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1.   Normes generals 
 
 

a.  L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, per incorporar-se als 

departaments de la UAB durant el curs 2021-2022, de personal docent i 

investigador temporal en règim laboral, de les següents categories: 

✓  Professorat associat mèdic 

✓  Professorat associat A33 

✓  Professorat associat d’infermeria 

b.   Aquests concursos es regiran pel que disposen: 

- la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU) i 

la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, que modifica la Llei Orgànica 

6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOMLOU); 

- la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, 

- els concerts signats entre la UAB i l’Institut Català de la Salut, el 

Parc Salut Mar, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Corporació 

Sanitària Parc Tauli; 

- el Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les 

universitats públiques catalanes; 

- els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona aprovats 

pel Decret 237/2003, de 8 d’octubre, de la Generalitat de 

Catalunya; 

- el Reglament de Personal Acadèmic aprovat per acord del 

Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona de 17 

de novembre de 2010 i modificada en diverses ocasions i la 

darrera el 17 de març del 2021; 

- i la resta de legislació aplicable. 

c.   La relació de les places convocades així com les comissions que han de 

jutjar els esmentats concursos, és la que figura a l’annex 1 d’aquestes 

bases. 
 

 

2.   Requisits 
 
 

a.   Requisits generals 

- Tenir l’edat mínima exigida per la normativa vigent. 
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- No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física i/o psíquica 

que sigui incompatible amb el desenvolupament de les funcions 

corresponents. 

- No estar separat per resolució d'expedient disciplinari del servei de cap 

de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per sentència 

ferma per al desenvolupament de les funcions públiques. 

- En el cas de títols obtinguts a l’estranger, hauran d’estar homologats 

d’acord amb la normativa vigent. 
 

 

b.   Requisits específics: 
 
 

Exercir la seva activitat professional com a facultatiu de plantilla de 

l’hospital o CAP respectiu, o servei assistencial o centres associats a la 

Universitat. corresponent a la plaça convocada. 

Els requisits tant específics com generals, apartats a i b, s’han de complir 

en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, i s’han 

de mantenir fins al moment de la formalització del contracte. 
 
 

3.   Sol·licituds 
 
 

a.   Totes les persones interessades a prendre part en aquests concursos han 

de presentar telemàticament la sol·licitud corresponent amb el formulari 

electrònic establert a tal efecte, que estarà disponible en el portal 

electrònic de la UAB. 

b. En la resolució de la convocatòria s’establirà un calendari del 
desenvolupament del concurs. 

c.   Les persones candidates hauran d’adjuntar al formulari electrònic en 

format PDF (màxim 2MB): 

i.   Document d’identitat. 

ii.   Currículum vitae complet, en format lliure. 

iii.   Durant el procés selectiu els departaments podran demanar més 

documentació i/o informació als aspirants per valorar 

adequadament la seva candidatura. 

d.   Admissió d’aspirants 

i.   Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es farà 

pública la relació provisional de les persones admeses i excloses, 

https://convocatoriesupac.uab.cat/convocatoriesupac/login/auth
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amb els motius d’exclusió. Aquesta resolució es publicarà al tauler 

d’anuncis electrònic de la seu electrònica de la Universitat, amb 

la indicació de la data de publicació de la llista definitiva 

d’admesos. 

ii.   Els  aspirants  disposaran  d'un  termini  de  set  dies  naturals, 

comptats a partir de l'endemà de l’exposició de les llistes 

provisionals, per presentar possibles reclamacions, per tal 

d’esmenar el motiu de l’exclusió. 

iii.   L’Administració  de  la  Universitat  pot  esmenar  en  qualsevol 

moment, d’ofici o a instància de part, els errors materials, de fet i 

aritmètics que es produeixin en el procediment. 

iv.   En el cas que les persones excloses no esmenin dins del termini 

assenyalat els defectes que, en cada cas, hagin motivat la seva 

exclusió, seran considerades desistides de la petició i per tant, la 

seva exclusió esdevindrà definitiva. 

v.   La publicació de les llistes definitives es farà en la data indicada a 

les llistes provisionals a través dels mateixos mitjans, i al portal 

electrònic de la UAB. 

vi.   D'acord amb el que disposa l'article 45 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques, amb l’exposició de les resolucions 

indicades pels mitjans indicats anteriorment es considerarà 

realitzada l'oportuna notificació a les persones interessades, i 

s’iniciarà el termini a l’efecte de possibles reclamacions o recursos. 
 

 

4.   Desenvolupament dels concursos 
 
 

El desenvolupament dels concursos s’ajustarà a l'establert en el Reglament per 

a la provisió de places de personal docent i investigador dels cossos docents 

universitaris i per a la contractació de personal acadèmic permanent i temporal, i 

en el Concert amb la Institució Sanitària. 

La Comissió avaluarà als aspirants d’acord amb el barem de mèrits elaborats per 

la comissió mixta corresponent, que figura en l'annex 2. 
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La comissió, ha d’emetre un informe raonat en el qual ha d’acreditar els 

fonaments de la resolució del concurs, ajustant-se en tot cas a la priorització i 

baremació dels criteris establerts. 
 
 
 

a.   Comissió de selecció 

i.   La comissió que haurà d’avaluar els concursos estarà formada per 

cinc membres titulars i   cinc suplents, tres nomenats pel 

departament universitari del qual depenguin les places 

convocades, un dels quals haurà de ser professor d’una altra 

universitat i un altre haurà de pertànyer a la plantilla de 

l'Hospital/CAP on pertany la plaça. Els dos restants seran 

nomenats per la pròpia Institució Sanitària. Tots cinc hauran de ser 

especialistes en alguna de les especialitats mèdiques que 

constitueixen les respectives àrees de coneixement de les places 

convocades . El President o Presidenta de cada comissió serà un 

dels membres designats per la universitat i el Secretari o 

Secretària un dels nomenats per l'ICS, el PSMAR, l'Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau i la Corporació Sanitària Parc Taulí 

respectivament. La relació dels membres de les comissions és la 

que figura a l’annex 1 d’aquesta convocatòria. 

ii.   Les normes de funcionament intern de la Comissió s'ajustaran al 

que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
 

5.   Resolució del concurs i signatura dels contractes. 
 
 

a.   La Comissió de Selecció elevarà al Rector la proposta d’adjudicació al 

guanyador/guanyadora de la plaça, que haurà de formalitzar el 

corresponent contracte en el termini màxim establert a la resolució 

d’adjudicació. 

b. Per  poder  formalitzar  els  contractes,  les  persones  candidates 

guanyadores hauran de presentar als departaments corresponents la 

documentació acreditativa del compliment dels requisits per aspirar a 

cada categoria, així com la necessària per a la formalització del contracte 

en els termes establerts a la resolució del concurs. 
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c.   Per tal de facilitar el procés de signatura i millorar l’eficiència en la gestió, 

per defecte s’hauran de signar els contractes digitalment. Si es dona una 

circumstància excepcional que impossibiliti la signatura digital, es valorarà 

cada cas individualment. 

6.   Reclamacions 
 

 
Contra la proposta de la comissió, els candidats poden presentar una reclamació 
davant el rector, en el termini màxim de deu dies a comptar del dia següent a aquell en 
el qual la comissió fa públic el resultat del concurs. 
Correspon a la Comissió de Reclamacions la valoració de les reclamacions que 
s’interposin contra les propostes de les comissions de concurs. La resolució de les 
reclamacions ha de seguir el mateix procediment que determina l’article 50 del 
Reglament de Personal Acadèmic. 
La resolució del rector de provisió de les places exhaureix la via administrativa. 
Contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar un recurs 
contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en 
el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució. 
Tanmateix, les persones interessades també poden interposar recurs potestatiu de 
reposició davant el rector en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la 
publicació de dita resolució. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu  fins  que  no  s’hagi  resolt  de  forma  expressa,  o  s’hagi  produït  la 
desestimació presumpta, del recurs de reposició. 

 
 
 

7.   Drets i Deures 
 
 
 

El personal docent i investigador seleccionat a través d’aquesta convocatòria 
tindrà els drets i deures establerts a la legislació vigent en matèria laboral que els 
sigui d’aplicació, i especialment el conveni col·lectiu per al personal docent i 
investigador de les universitats públiques catalanes, els Estatuts de la UAB, el 
Reglament del Personal Acadèmic de la UAB, així com la normativa pròpia de la 
UAB vigent sobre la dedicació acadèmica i sobre l’activitat investigadora, que 
correspongui a cadascuna de les categories objecte d’aquesta convocatòria. 
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8.   Protecció de dades de caràcter personal 
 

 
 

D’acord amb el que preveu l’article 13 del Reglament Europeu de Protecció de 

Dades (RGPD), us informen que les dades personals incloses en aquest formulari 

seran tractades per la Universitat Autònoma de Barcelona, responsable del 

tractament, amb la finalitat de gestionar la vostra participació en el procés 

selectiu. 

La UAB tractarà les vostres dades personals en compliment de la missió 

d’interès públic que li ha estat encomanada per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 

de desembre, d’Universitats, i la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de 

Catalunya. 

La UAB no cedirà les vostres dades personals a terceres persones ni a d’altres 

destinataris, excepte en els casos legalment previstos o quan sigui de 

compliment obligat, i les vostres dades no seran objecte de transferència 

internacional. 

En aquest sentit, la UAB publicarà les resolucions i els actes administratius 

referits al procés selectiu d’acord amb les exigències de la legislació vigent en 

matèria de procediment administratiu i de selecció del personal per 

l’administració pública. 

Així mateix, la UAB farà pública la informació amb les vostres dades personals 

en els termes que li siguin exigits per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Les  vostres dades  seran  conservades durant  el  temps  necessari per a  les 

finalitats del tractament. 

El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni 

l’elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, 

comportaments o actituds. 

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal, podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment i exercir 

els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament 

mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del tractament (upac@uab.cat), o 

a la Secretaria General de la UAB, campus universitari de Bellaterra, Edifici del 

Rectorat, Pça. Acadèmica, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del    Vallès) 

U(sec.general@uab.cat). 

Així  mateix,  podeu  presentar  reclamacions  davant  l’Autoritat  Catalana  de 

Protecció  de  Dades     (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/)     i  formular  les 

mailto:upac@uab.cat
mailto:sec.general@uab.cat
http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/
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consultes que considereu necessàries al Delegat de Protecció de Dades de la 

UAB (proteccio.dades@uab.cat). 
 
 
 
 

9.   Norma final 
 
 
 

La present convocatòria i tots els actes administratius que es derivin d'ella i de 
l’actuació de les Comissions podran ésser impugnats en els casos i en la forma 
establertes per la legislació vigent. 

 
  

mailto:proteccio.dades@uab.cat
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ANNEX 1: PLACES 

 

Departament Nombre de places 

Unitat Docent Germans Trias i Pujol (ICS Hospital Germans Trias i Pujol) 2 

Unitat Docent Vall d'Hebron (ICS Hospital Vall d'Hebron) 1 
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ANNEX 1: PLACES 

 

Identificador de la plaça AAH00070 

Categoria Professor Associat nivell 3 3hores 

Període Anual 

Departament D0416 Cirurgía 

Àrea de coneixement D041602 OTORINOLARINGOLOGIA 

Perfil Otorrinolaringologia Clínica. Pràctica Clínica Assistencial IV 

Destí 
Unitat Docent Germans Trias i Pujol (ICS Hospital Germans Trias i 

Pujol) 

President/a Salvador Navarro Soto 

Secretari/ària Francesc Roca-Ribas Serdà 

Vocal 1 Sebastiano Biondo Aglio 

Vocal 2 Joan Francesc Julián Ibáñez 

Vocal 3 David Virós Porcuna 

President/a suplent David Parés Martínez 

Secretari/ària suplent Carlos Pollán Guisasola 

Vocal 1 suplent José María Balibrea del Castillo 

Vocal 2 suplent Vicent Fonollosa Pla 

Vocal 3 suplent Marta Pérez Grau 

Òrgan del departament que 

ha aprovat la comissió 
Equip Coordinació UD 

Data d'aprovació 29/04/2021 
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ANNEX 1: PLACES 

 

Identificador de la plaça AAH00075 

Categoria Professor Associat nivell 3 3hores 

Període Anual 

Departament D0417 Medicina 

Àrea de coneixement D041701 MEDICINA 

Perfil Pràctica Clínica Assistencial III i IV 

Destí 
Unitat Docent Germans Trias i Pujol (ICS Hospital Germans Trias i 

Pujol) 

President/a Manel Monreal Bosch 

Secretari/ària Ma. Lluïsa Pedro-Botet Montoya 

Vocal 1 Roger Paredes Deirós 

Vocal 2 Rafael Azagra Ledesma 

Vocal 3 Asunción Wilke Trinxat 

President/a suplent David Parés Martínez 

Secretari/ària suplent Jordi Tor Aguilera 

Vocal 1 suplent Antoni Riera-Mestre 

Vocal 2 suplent Vicent Fonollosa Pla 

Vocal 3 suplent Judit Llussa Arboix 

Òrgan del departament que 

ha aprovat la comissió 
Equip Coordinació UD 

Data d'aprovació 29/04/2021 
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ANNEX 1: PLACES 

 

Identificador de la plaça AAH00079 

Categoria Medicina y cirugía II (angiología y cirugía vascular) 

Període Anual 

Departament D0416 Cirurgía 

Àrea de coneixement D041601 CIRURGIA 

Perfil Medicina i cirurgia II (angiologia i cirurgia vascular) 

Destí Unitat Docent Vall d'Hebron (ICS Hospital Vall d'Hebron) 

President/a Manel  Armengol Carrasco 

Secretari/ària Joan Morote Robles 

Vocal 1 Jose Maria Balibrea Del Castillo 

Vocal 2 Nayana Joshi Jubert 

Vocal 3 Francesc Domènec Vallribera Valls 

President/a suplent Josep Garcia  Arumi 

Secretari/ària suplent Juan Lorente Guerrero 

Vocal 1 suplent Sebastiano Biondo Aglio 

Vocal 2 suplent Nivardo Rodriguez Conde 

Vocal 3 suplent Eloi Espin Basany 

Òrgan del departament que 

ha aprovat la comissió 
Direcció Departament 

Data d'aprovació 30/05/2021 

 

 

 


