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Perfil 4. Servei Jurídic en l’àmbit universitari públic 

4 Places : codi llocs  71018726, 71018727, 71018729 i 71018733 

 

Competències organitzatives específiques 

- Establir directius i elaborar normatives i criteris dins de l’àmbit jurídic en les 
temàtiques específiques de personal laboral i funció pública, tant per personal 
docent i investigador (PDI) com per personal d’administració i servei (PAS). 
Planificar, distribuir i gestionar els recursos.  

- Dissenyar, planificar, coordinar i executar projectes o aspectes concrets de projectes 
relacionats amb polítiques generals o objectius estratègics de la UPC en l’àmbit 
jurídic d’acord amb el marc normatiu i legal establerts. 

- Planificar, impulsar i gestionar els processos, els projectes i les activitats que té 
assignats en relació temes jurídics d'acord amb les metodologies, els procediments 
establerts i la legislació vigent  

- Establir canals, detectar, identificar i analitzar les necessitats dels usuaris i usuàries, 
recollir els suggeriments. Fer i desenvolupar propostes d’objectius, de projectes, 
d’accions, de processos de gestió, de millora de l’organització i  millora contínua per 
optimitzar la gestió i oferir uns serveis /productes de qualitat. 

- Establir relacions de comunicació, d’assessorament, de coordinació i de negociació 
amb altres unitats (internes o externes) per afavorir sinèrgies i cooperar en projectes 
comuns. 

- Fer propostes de disseny i millora de les aplicacions informàtiques, dels sistemes 
d’informació i de les bases de dades de gestió pròpies del àmbit jurídic. 

- Dur a terme o coordinar la realització d'informes, estudis, anàlisis i avaluacions de 
les temàtiques jurídiques (personal, convenis, imatge, propietat intel·lectual, 
expedients,...) que siguin de la seva competència segons els procediments, les 
metodologies i la normativa per prendre decisions i/o facilitar la presa de decisions. 
Fer les interpretacions i les propostes necessàries. 

- Informar, assessorar, donar resposta tècnica i atendre consultes, amb el seu 
coneixement tècnic, sobre les matèries de la seva especialitat a altres persones de 
l'organització, departaments, organitzacions externes i ciutadans, d'acord amb les 
necessitats dels usuaris, els procediments establerts i la normativa vigent. 

 

Competències tècniques i temari específic 

1. Els drets fonamentals i les llibertats públiques a la Constitució i la seva tutela. 

L’autonomia universitària i la llibertat de càtedra.  

2. Les fonts del Dret Administratiu, la jerarquia normativa, el principi de reserva de 

llei, la competència i el principi de legalitat.  El reglament: la seva naturalesa, 

classificació, límits i control. El principi d’inderogabilitat singular dels reglaments. 

3. Competències a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Les competències en 

matèria d’universitats i recerca. Els Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic 

de Greuges, la Sindicatura de Comptes i la Comissió Jurídica Assessora.  

L’Oficina Antifrau. 

4. La determinació de l’autonomia universitària a la LOU. Naturalesa, creació i 

règim jurídic de les universitats. Els estatuts de les universitats públiques i el seu 

control de legalitat.  
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5. La potestat normativa, la potestat d’autoorganització i les potestats 

administratives de les universitats públiques.  

6. Regulació de l’ordenació dels ensenyaments universitaris. La recerca i la 

transferència del coneixement a les universitats. L’estructura i organització de la 

recerca a les universitats i a la UPC.  

7. El concepte d’Administració Pública i el sector públic institucional. Les 

universitats públiques a les Lleis 39/2015 i 40/2015. Les potestats 

administratives.  

8. Els interessats en el procediment administratiu i la legitimació. La potestat 

sancionadora, principis i procediment. 

9. El règim jurídic dels béns de titularitat pública: béns de domini públic i  béns 

patrimonials. Concessions i autoritzacions administratives. 

10. Els contractes del sector públic. Principis que regeixen la contractació pública. El 

recurs especial. Els acords marc, els sistemes dinàmics d’adquisició i les centrals 

de contractació. 

11. La transparència i bon govern a les Administracions Públiques. El dret de les 

persones d’accés a la informació pública i els seus límits, especialment el derivat 

de la protecció de dades de caràcter personal. 

12. Els convenis. Els contractes de donació i les col·laboracions empresarials 

regulats a la Llei 49/2002 i els contractes de patrocini formalitzats per organismes 

i entitats del sector públic. 

13. La relació obligatòria al Codi Civil: concepte, els subjectes de l’obligació, 

l’objecte, el compliment, l’incompliment, la modificació i l’extinció. 

14. Les societats mercantils. La declaració de concurs i els efectes. El conveni 

concursal. La liquidació. 

15. La propietat intel·lectual i la protecció dels drets. Els drets morals d’autor, els 

drets d’explotació, la transmissió dels drets d’autor, el contracte d’edició i els 

programes d’ordinador. Accions i procediments civils, penals i administratius. La 

propietat intel·lectual de les obres desenvolupades pel personal de les 

universitats.  

16. El règim jurídic dels col·lectius i personal de les universitats públiques: PDI i PAS 

funcionaris i laborals. Les situacions administratives del personal funcionari, la 

pèrdua de la condició de funcionari i la carrera administrativa.  

17. Règim d’incompatibilitats i disciplinari del personal al servei de la universitat 

pública. 

 

Referències normatives 

• Constitució espanyola. 

• Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya. 

• Llei 25/2014, de 27 de novembre, de tractats i altres acords internacionals. 

• Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional. 

• Llei orgànica 3/1981, de 6 d’abril del Defensor del Poble. 

• Llei orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes.  

• Llei 7/1988, de 5 d’abril, de funcionament del Tribunal de Comptes.  

• Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges.  

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=528319&language=ca_ES&textWords=llei%2520sindic%2520de%2520greuges&mode=single
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• Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes. 

• Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora. 

• Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya. 

• Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. (LOU) 

• Llei 1/2003, de febrer, d’universitats de Catalunya. (LUC) 

• Acord GOV/43/2012, de 29 de maig, pel que se aprova la modificació dels Estatuts 
de la Universitat Politècnica de Catalunya i es disposa la publicació de seu text 
íntegre (DOGC núm. 6140 de 1.6.2012 i correcció d’errades al DOGC núm. 6527 de 
20.11.2012). 

• Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments universitaris oficials. 

• Real decret 99/2011, de 28 de gener, pel que es regulen els ensenyaments oficials 
de doctorat. 

• Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster a la UPC (NAGRAMA). Nota: 
text vigent en la data de finalització de presentació de sol·licituds. 

• Normativa acadèmica estudis de doctorat Universitat Politècnica de Catalunya 
(versió consolidada). 

• Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. 

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 

• Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment administratiu de les 

administracions públiques. 

• Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques. 

• Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de la 

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de las administracions Públiques. 

• Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 

• Decret 323/1983, de 14 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de 

la Llei 11/1981, de 7 de desembre, del Patrimoni de la Generalitat. 

• Reglament de patrimoni de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

• Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern.  (Estatal) 

• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern.  (Generalitat) 

• Reglament (UE) 2016/670 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 

relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de 

dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). 

• Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 

dels drets digitals. 

• Llei 34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat (només els contractes de 

patrocini). 

• Codi Civil (espanyol): Llibre IV (Títol I. De les obligacions; Títol II. Dels contractes). 
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• Codi Civil de Catalunya: 
- Llibre primer (Títol II,  la prescripció i la caducitat).  
- Llibre tercer. Persones jurídiques (Títol I. Disposicions generals; Títol II. De 

les associacions; Títol III. De les fundacions). 

- Llibre cinquè. Drets Reals (Títol III. De l’adquisició, la transmissió i l’extinció 
del dret real; Títol VI. Capítol IV. El dret de superfície. Títol VI. Capítol VII. El 
dret de vol). 

• Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
de societats de capital. 

• Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
concursal. 

• Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
de propietat intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals 
sobre la matèria. 

• Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents. 

• Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques. 

• Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

• Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic 
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció 
pública. 

• Llei 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de 
Catalunya. 

• Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut dels treballadors. 

• Reial Decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari. 

• Reial Decret 1313/2007, de 5 d’octubre, pel qual es regula el règim dels concursos 
d’accés a cossos docents universitaris. 

• Reial Decret 1312/2007,  5 d’octubre, pel qual s’estableix l’acreditació nacional per 
l’accés als cossos docents universitaris. 

• Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat 
universitari. 

• Decret 404/2006, de 24 d’octubre, pel qual es regulen les funcions del professorat 
contractat per les universitats públiques del Sistema Universitari de Catalunya. 

• Resolució TRE/309/2006, de 21 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i 
la publicació del Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les 
universitats públiques catalanes per al període del 10.10.2006 al 31.12.2009 (codi 
de conveni núm. 7902502). 

• Reial decret 103/2019, d’1 de març, pel qual s’aprova l’Estatut del personal 
investigador predoctoral en formació. 

• Resolució EMO/3093/2015, de 23 de desembre, per la qual es disposa la inscripció 
i la publicació del Conveni col·lectiu del personal d’administració i serveis laboral de 
la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat 
Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la 
Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili (codi de conveni núm. 
79002770012008). 

• Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques. 

• Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat. 

• Decret 98/1985, d’11 d’abril, sobre procediment per a l’aplicació de les 
incompatibilitats al personal al servei de la Generalitat. 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=174084&language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=174084&language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=174084&language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=35183&language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=35183&language=ca_ES
https://web.ua.es/es/oia/legisla/profesorado/real-decreto-1313-2007-de-5-de-octubre-por-el-que-se-regula-el-regimen-de-los-concursos-de-acceso-a-cuerpos-docentes-universitarios.html
https://web.ua.es/es/oia/legisla/profesorado/real-decreto-1313-2007-de-5-de-octubre-por-el-que-se-regula-el-regimen-de-los-concursos-de-acceso-a-cuerpos-docentes-universitarios.html
https://web.ua.es/es/oia/legisla/profesorado/real-decreto-1312-2007-de-5-de-octubre-por-el-que-se-establece-la-acreditacion-nacional-para-el-acceso-a-los-cuerpos-docentes-universitarios.html
https://web.ua.es/es/oia/legisla/profesorado/real-decreto-1312-2007-de-5-de-octubre-por-el-que-se-establece-la-acreditacion-nacional-para-el-acceso-a-los-cuerpos-docentes-universitarios.html
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1989-21967
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=29453&language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=29453&language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=238821&language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=238821&language=ca_ES
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• Reial decret 33/1986, de 10 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de règim 
disciplinari dels funcionaris de l’Administració de l’Estat. 

• Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari 
de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.               

• Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial. 

• Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil. 

• Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

• Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social. 

 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=110907&language=ca_ES
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=110907&language=ca_ES

