
Desenvolupament del que disposa l’article 119.2 dels Estatuts de la UdL 
 
 
Article 119   Proves per a la selecció del professorat permanent 
 
1. Els concursos per a la selecció de professorat contractat permanent comprenen la 

realització de dues proves en audiència pública. La primera prova consisteix en la 
presentació que fan els concursants de l’historial i el projecte docent i investigador, 
seguida d’un debat amb la comissió. En el cas del professorat col·laborador 
permanent no s’exigeix el projecte investigador. La segona prova consisteix en 
l’exposició, seguida de debat entre la comissió i els concursants, d’un tema elegit 
per aquells relacionat amb les activitats docents indicades en la convocatòria de la 
plaça. En els concursos per a catedràtics contractats la segona prova consisteix en 
l’exposició d’un treball d’investigació, també seguida de l’esmentat debat. 

2. El Consell de Govern pot regular un procediment per contractar professorat 
permanent mitjançant una convocatòria restringida a persones que tinguin ja la 
categoria de la plaça o categoria funcionarial equivalent, en el qual es pot 
prescindir de les proves previstes en l’apartat anterior. 

 
 
 
1. El Consell de Govern podrà decidir convocar de forma restringida i a l’empara del 
que assenyala l’article 119.2 dels Estatuts places de professor permanent, a proposta de 
la Comissió de Personal Acadèmic i previ informe del Departament. 
 
2. El procediment a seguir serà el procediment previst en la normativa corresponent a 
cada categoria de professorat, amb les peculiaritats següents: 
 
Primera 
Pel que fa als requisits generals dels candidats, cal afegir, als enumerats a la normativa 
corresponent, ostentar la categoria de la plaça o categoria funcionarial equivalent. 
 
Segona 
Pel que fa al desenvolupament del concurs, se seguirà el que disposa l’article 119.1 dels 
Estatuts de la UdL. 
 
No obstant, en el cas que els aspirants gaudeixin de la condició de professorat 
permanent (funcionari o laboral) i que hagi passat un procés de selecció amb proves 
realitzades en audiència pública, es prescindirà de les proves previstes al punt1 de 
l'article 119 dels Estatuts de la UdL. La selecció en aquests casos, es realitzarà a través 
de concurs de mèrits. La convocatòria corresponent determinarà els mèrits a valorar i la 
seva baremació. 


