
Normativa de preses de possessió i criteris per a la presa de possessió 

Consultats el Gabinet Jurídic de la Generalitat i la resta d'universitats catalanes sobre 

aquest tema, informats de la mancança de cap tipus de legislació específica que s'hi 

refereixi i d'acord amb l'autonomia universitària atorgada per la LRU, cada universitat 

determina en Comissió Gestora o en Junta de Govern qui pren possessió. 

D'acord amb aquesta premissa, des de la Secretaria General, que és on s'arxiva tota 

aquesta documentació, es proposa que hauran de signar en el llibre verd de preses de 

possessió: 

a) Els càrrecs de govern:  

- Rector o rectora 

- Vicerectors o vicerectores o vicepresidents o vicepresidentes de la Comissó Gestora 

- Secretari o secretària general 

- Gerent o gerenta 

- Els directors o les directores i els degans o les deganes de centres 

- Els directors o les directores de departament 

- Els directors o les directores d'instituts o fundacions 

b) El personal docent que guanya una plaça de titular o catedràtic o catedràtica. 

c) El Personal d'administració i serveis que guanya una plaça de funcionari o 

funcionària. 

La resta de càrrecs, com per exemple, els secretaris o les secretàries de departament i les 

comissions de servei de l'ICE, etc., que en el pressupost tenen assignat un complement, 

hauran de comunicar a la Secretaria General l'alta o baixa (sempre per escrit) en el 

moment en què es produeixi, per tal que el secretari o la secretària general pugui dur a 

terme les instruccions oportunes. 

Criteris per a la presa de possessió de places de professorat. 

La formalització de la presa de possessió de professorat funcionari la durà a terme la 

persona que hagi estat nomenada, a la Secretaria General, d’acord amb el que preveu la 

normativa vigent, en el termini màxim de 20 dies, a comptar des del dia següent a la 

publicació del nomenament, d’acord amb l’article 17 del RD 774/2002, de 26 de juliol, 

pel qual es regula el sistema d’habilitació nacional per a l’accés als cossos de 

funcionaris docents universitaris i el règim dels concurs d’accés respectius. 


