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Torn Lliure. Temari general per a tots els Perfils 

 

Competències tècniques generals requerides per a totes les places. Marc legal 

general:  

(totes les referències legals s’entenen fetes als textos consolidats, amb inclusió de les esmenes 

i modificacions publicats amb anterioritat a la publicació d’aquesta convocatòria) 

A.1. El procediment administratiu comú de les administracions públiques: la Llei 

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

públiques: 

A.1.1.  Àmbit d’aplicació.  

A.1.2.  L’administració electrònica.  

A.1.3.  Drets i deures de les persones que es relacionen amb l’Administració. 

A.1.4.  Requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius. 

A.1.5.  Còmput de terminis. 

A.1.6.  El silenci administratiu. 

A.1.7.  Iniciació, ordenació i terminació del procediment administratiu. 

A.1.8.  Règim de recursos. 

A.2. El règim jurídic del sector públic: la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del 

sector públic 

A.2.1.  Àmbit d’aplicació. 

A.2.2.  La delegació de competències, la delegació de signatura i la suplència. 

A.2.3.  Els òrgans col·legiats: règim jurídic. 

A.2.4.  L’abstenció i la recusació. 

A.2.5.  La responsabilitat patrimonial de l’Administració. 

A.2.6.  Els convenis. 

A.2.7.  Els consorcis i les fundacions públiques: concepte. 

A.3. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades 

de caràcter personal. Fonaments.  

A.4. La regulació de la transparència en les administracions públiques. Fonaments.  

A.5. La prevenció de riscos laborals a la UPC.  

A.5.1. El Pla de prevenció de la UPC aprovat per Consell de Govern en data 

28/04/2014. 

B. Marc legal, organització i gestió universitària 
B.1. Constitució espanyola 

Títol preliminar 

• Article 9.3 (Garanties jurídiques) 

Títol I, capítol II:  Drets fonamentals i llibertats publiques: 

• Article 14 (Igualtat davant la Llei) 

• Article 18.4 (Protecció tractament dades personals) 

• Article 20.1 (Llibertat d’expressió i llibertat de càtedra) 

• Article 25.1 (Principi de legalitat penal) 

• Article 27.1 (Dret a l’educació) 

• Article 27.10 (Autonomia Universitària)  

Títol I, capítol II, secció 2a: Principis rectors de la política social i econòmica 
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• Article 44.2 (Recerca científica i tècnica) 

Títol III, capítol II: Elaboració de les lleis 

• Article 81 (Lleis orgàniques) 

Títol IV:  L’Administració Pública 

• Article 103 (L’Administració Pública) 

• Article 106.1 (Control jurisdiccional de l’Administració) 

• Article 106.2 (Responsabilitat patrimonial) 

Títol VIII: Organització territorial de l’Estat 

• Article 147 (Els estatuts d’autonomia) 

B.2. Estatut d’Autonomia de Catalunya 

Títol I:  Dret, deures i principis rectors 

• Article 21 (Drets i deures en l’àmbit de l’educació) 

• Article 30 (Drets d’accés als serveis públics i a una bona Administració) 

• Article 31 ( Dret a la protecció de dades personals) 

• Article 44 (Educació, recerca i cultura) 

Títol IV: Competències 

• Article 136 (La funció pública i el personal al servei de les administracions 

públiques catalanes) 

• Article 155 (Propietat intel·lectual i industrial) 

• Article 156 (Protecció de dades de caràcter personal) 

• Article 158 (Recerca, desenvolupament i innovació tecnològica) 

• Article 159 (Règim jurídic, procediment, contractació, expropiació i 

responsabilitat en les administracions públiques catalanes) 

• Article 172 (Universitats) 

B.3. Legislació universitària.  

B.3.1. La Llei orgànica d’universitats. 

B.3.2. La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.  

B.3.3. Llei de la ciència  

B.3.3.1. Títol III 

B.3.3.2. Títol IV 

B.4. Els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya.  

 

C. Personal al servei de la Universitat 

C.1. Regulació del personal d'administració i serveis i del personal docent i investigador 

de la Universitat: col·lectius de personal, categories o perfils i les seves 

particularitats/característiques.  

C.2. Accés i provisió: normatives, processos i convocatòries.  

C.3. Normatives de referència: 

C.3.1. Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats 

C.3.1.1. Títol VII - De la recerca a la Universitat i de la transferència del 

coneixement (art 40 i 41) 

C.3.1.2. Títol IX - Del professorat 

C.3.1.3. Títol X – Del personal d’administració i serveis de les universitats 

públiques 

C.3.2. Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 
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C.3.2.1. Capítol III  - El personal acadèmic 

C.3.2.2. Capítol VI - El personal d’administració i serveis de les universitats 

públiques 

C.3.3. Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. 

C.3.3.1.Títol II -Recursos humans dedicats a la recerca  

C.3.4. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 

refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

C.3.5. Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors. 

 

 


