BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS PER A
LA CONTRACTACIÓ DE NOU PERSONAL DOCENT A LES
UNITATS DOCENTS HOSPITALARIES DE LA UAB PER AL
CURS 2017-2018 (ANNEX setembre 2017)

1. Normes generals
a. L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció, per incorporar-se als
departaments de la UAB durant el curs 2017-2018, de NOU personal docent i
investigador temporal en règim laboral, de les següents categories:
- Professorat associat mèdic
- Professorat associat
- Professorat agregat interí a temps parcial
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,
- el concerts signats entre las UAB l’ICS, el PSMAR, l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau i el Corporació Sanitaria del 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 4 de maig del
2017 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 i no estar jubilat.
- No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física i/o
psíquica que sigui incompatible amb el desenvolupament de les
funcions corresponents.

Pàgina 1 de 10

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS PER A
LA CONTRACTACIÓ DE NOU PERSONAL DOCENT A LES
UNITATS DOCENTS HOSPITALARIES DE LA UAB PER AL
CURS 2017-2018 (ANNEX setembre 2017)

- 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:
A.- Pel professorat associat mèdic i associats
- 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.
B.- Pel professorat agregat interí a temps parcial
- Estar en possessió del títol de doctor. En el cas de títols obtinguts a
l’estranger, han d’estar degudament homologats o reconeguts.
-Estar en possessió del títol d’especialista sanitari en l’especialitat de
la plaça convocada.
-Disposar d’una acreditació de recerca emesa per l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya o bé per l’Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Aquest requisit
queda complert pel fet de disposar de l’habilitació per a la categoria
de catedràtic o catedràtica d’universitat o professor o professora
titular d’universitat, segons la resolució de 18 de febrer de 2005 de la
Direcció General d’Universitats.
- Exercir la seva activitat professional com a facultatiu de plantilla de
l’hospital o CAP respectiu, o servei assistencial corresponent a la plaça
convocada.

Els requisits tant específics com generals per qualsevol de les
categories enumerades en aquesta base, apartats a i b, s’han de
complir en la data de finalització del termini de presentació de
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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. El termini de presentació de les sol·licituds és de deu dies hàbils, a partir de
l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria a la seu electrònica de la
Universitat que tindrà lloc el 21 de setembre de 2017, per tant el termini serà
fins el 06 d’octubre del 2017.
c. Les persones que optin a més d’una plaça han de presentar una sol·licitud
independent per cada plaça.
d. Les persones candidates hauran d’adjuntar al formulari electrònic i en format
PDF:
i. Sol·licitud de participació segons el model adjunt de l’annex 4 i que,
per defecte, hauran de signar digitalment, a no ser que es doni alguna
circumstància excepcional que ho faci impossible. En aquest cas caldrà
que també presentin la sol·licitud de participació al registre general de
la UAB.
ii. Document d’identitat.
iii. Currículum vitae complet, en format lliure.
iv. Durant el procés selectiu els departaments podran demanar més
documentació i/o informació als aspirants per valorar adequadament
la seva candidatura.
e. Admissió d’aspirants
i. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, els
departaments comunicaran al Vicerectorat de Personal Acadèmic les
llistes provisionals de les persones admeses i excloses, amb els motius
d’exclusió, a efectes de publicar-les a la seu electrònica de la
Universitat, amb la indicació de la data de publicació de la llista
definitiva d’admesos.
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ii. Els aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, 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 els Concerts
amb l'ICS, el PSMAR i l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Corporació Sanitària
Parc Taulí.
La Comissió avaluarà als aspirants d’acord amb el barem de mèrits elaborats per la
comissió mixta corresponent, que figura en l'annex 3: a), b) i c) , i que inclou les
clàusules relacionades amb la docència, amb la recerca i amb l’assistència. En el cas
que la comissió mixta no hagi aprovat el barem de mèrits, es tindrà en compte l’annex
3.d).
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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 de cada comissió serà un dels membres
designats per la universitat i el Secretari 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 2 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 a la Rectora 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, els candidats guanyadors 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.
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 dóna una
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circumstància excepcional que impossibiliti la signatura digital, es valorarà
cada cas individualment.
6. Drets i Deures
a. 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.

7. 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.

***************
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ANNEX 1
PLACES CONVOCADES PER UNITATS DOCENTS

UNITAT DOCENT VALL D'HEBRON
DEPARTAMENT DE MEDICINA
1
Agregat Interí 3 hores

ANNEX 2
COMISSIONS DE SELECCIÓ
UNITAT DOCENT VALL D’HEBRON
Identificador de la plaça: AAG00417
Categoria:

Agregat Interí 3 hores

Número de places:

1

Àrea:

Medicina

Especialitat:

Medicina de Familia

Departament:

Medicina

Perfil:

Medicina de Familia

Destí:

Hospital de la Vall d’Hebron

President:

Albert Selva O’Callaghan

Secretari:

Xavier Mundet Tuduri

Vocal 1:

Gerard Espinosa Garriga

Vocal 2:

Jaume Alijotas Reig

Vocal 3:

Moisés Labrador Horrillo

President suplent:

Vicent Fonollosa Pla

Secretari suplent:

Jaume Ferrer Garriga

Vocal 1 suplent:

Ramon Pujol Farriols

Vocal 2 suplent:

Joan Lima Ruiz

Vocal 3 suplent:

Antonio San José Laporte
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ANNEX 3-b
BAREM DE MÈRITS PER A LA PROVISIÓ DE PLACES DE PROFESSOR TEMPORAL
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT:
UD VALL D’HEBRON I UD GERMANS TRIAS I PUJOL
1- Per cada matrícula d’honor o excel·lent durant els estudis de llicenciatura (no s’han de
considerar assignatures susceptibles de valoració: Religió, Formació Política, Educació
Física i Idiomes
2- Grau de Llicenciat (amb premi extraordinari o excel·lent 0.5 punt més)
3- Per cada excel·lent o matrícula d’honor en els cursos monogràfics de doctorat

0.1
1
0.1

4- Grau de Doctor (amb “cum laude” o excel·lent 1 punt més)

3

5- Titulats Superiors que hagin complert el període de formació com a residents en
l’especialitat que es tracti

6

6- Titulats Superiors que hagin complert el període de formació com a residents en
un centre estranger amb programació reconegut de docència per a postgraduats en
l’especialitat que es tracti, i amb un títol convalidat pel Ministeri d’Educació i Ciència

6

7- Per cada mes de serveis prestats en propietat en serveis jerarquitzats de l’especialitat
corresponent d’institucions sanitàries gestionades o administrades per Entitats Gestores
de la Seguretat Social o en institucions sanitàries del país estranger l’empar del conveni
o acords internacionals en matèria d’assistència sanitària i, en aquest supòsit, sempre que
l’interessat hagi estat expressament autoritzat a l’efecte per l’Administració Sanitària
competent en cada cas (fins a un màxim de 5 punts)

0.1

8- Per cada mes de serveis prestats en propietat en serveis no jerarquitzats de la Seguretat
Social, en l’especialitat corresponent (fins a un màxim de 5 punts)

0.05

9- Per cada mes de serveis prestats com a interí, contractat, eventual o autoritzat
en serveis jerarquitzats d’institucions sanitàries de la Seguretat Social en l’especialitat
corresponent (fins a un màxim de 5 punts)

0.1

10- Per cada mes de serveis prestats com a professor contractat o professor interí
(1 punt per any, fins a un màxim de 5 punts)
11- Catedràtics de les Facultats de Medicina, Farmàcia o Estomatologia de l’especialitat
que es tracti

8

12- Professor numerari de les Facultats de Medicina, Farmàcia o Estomatologia de
l’especialitat que es tracti

7

13- Cap de Departament o Servei amb nomenament en propietat dels serveis
jerarquitzats d’institucions sanitàries de la Seguretat Social o d’hospitals amb programa
acreditat per a la docència per la Comissió Nacional de l’especialitat que es tracti

8
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14- Cap de Secció amb nomenament en propietat dels serveis jerarquitzats d’institucions
sanitàries de la Seguretat Social o d’hospitals amb programa acreditat per a la docència
per la Comissió Nacional de l’especialitat que es tracti

7

15- Farmacèutic, Químic o Metge adjunt, amb nomenament en propietat, dels serveis
jerarquitzats d’institucions sanitàries de la Seguretat Social o d’hospitals amb programa
acreditat per a la docència per la Comissió Nacional de l’especialitat que es tracti

6

16- Metges o Farmacèutics Inspectors, per oposició, del Cos Sanitari de la Seguretat Social,
per a places de facultatiu especialista de Medicina Preventiva i Farmàcia Hospitalària,
respectivament

6

17- Metge especialista amb nomenament en propietat dels serveis no jerarquitzats
d’institucions sanitàries de la Seguretat Social i Metge d’urgència hospitalària

10

18- Per treballs científics publicats i aportacions a reunions científiques, sobre l’especialitat
que es tracti (fins a un màxim de

10

19- Entrevista per avaluar les capacitats docents. El tribunal decidirà sobre la necessitat
o no de l’entrevista, en el cas afirmatiu es realitzarà a tots els candidats

10

TOTS ELS MÈRITS HAURAN D’ÉSSER ACREDITATS MITJANÇANT CERTIFICACIÓ
FEFAENT
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ANNEX 4:
SOL·LICITUD PER PARTICIPAR ALS CONCURSOS PER AL CURS 2017-2018
Dades Personals
Cognoms
Nom
DNI/NIE
Domicili
Codi Postal
Municipi
País
Telèfon
Correu electrònic
Sol·licitud
Sol·licito ser admès a la següent plaça:
Categoria

Professor associat mèdic
Professor associat
Professor agregat interí a temps parcial

Referència
Perfil
Declaració responsable
Accepto incondicionalment les bases i compleixo tots els requisits exigits en la convocatòria
objecte d’aquesta sol·licitud, així com totes les condicions necessàries per accedir a aquesta
plaça, les quals acreditaré quan sigui requerit.
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) ,

de

de 2017

signatura digital de l’interessat/da
SRA. RECTORA MAGNÍFICA DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Pàgina 10 de 10

