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RESOLUCIÓ de modificació de la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema
selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral
d'administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida (7/2022CEL), publicada al DOGC
núm. 8794, de 16.11.2022.

FETS

Primer: Al DOGC 8794, de 16 de novembre de 2022, es va publicar la Resolució de data 9 de novembre de
2022, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de
mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral d'administració i serveis, en règim
laboral fix de la Universitat de Lleida (7/2022 CEL).

Segon: L'apartat 2.1.7 in fine de l'esmentada Resolució estableix, en relació a l'acreditació del nivell de llengua,
que a més dels requisits de la llengua catalana i castellana caldrà també acreditar el nivell específic d'altres
llengües segons els requeriments de cada plaça. Literalment es diu que:

“A més, en funció del requeriment de cada plaça, caldrà acreditar el nivell específic de les llengües indicades”

Tercer: Els apartats 8.1. i 8.2 de les bases de l'esmentada convocatòria estableixen la possibilitat de que si no
s'acredita documentalment el nivell de llengües catalana o castellana, caldrà realitzar una prova de nivell.

Literalment es diu que:

“8.1. Aquelles persones que no acreditin disposar del nivell equivalent al nivell intermedi C1/B2 del MECR de
llengua catalana, hauran de realitzar una prova de coneixements de la llengua catalana. Consistirà en fer una
prova on s'avaluarà el domini de l'expressió escrita per mitjà de la redacció d'un text i un qüestionari de
preguntes sobre aspectes lingüístics i gramaticals. La qualificació de la prova és d'apte o no apte. El Tribunal
convocarà, si s'escau, als aspirants obligats a realitzar l'esmentada prova.

8.2. Aquelles persones que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no acreditin el nivell C2/B2 de llengua
castellana hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com mínim, i a
mantenir una conversa amb membres del Tribunal i, si s'escau, amb les persones assessores especialistes que
designi. El temps per realitzar aquest exercici és de 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la
segona. La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.

Aquests exercicis no generaran cap tipus oficial d'acreditació /certificació de nivell de llengua.”

Quart: Els annexos a la resolució de la convocatòria dels processos d'estabilització que fan referència a les
característiques dels llocs de treball objecte de convocatòria determinen els requisits per ocupar-los, entre els
que es fixa un determinat nivell de llengua catalana i també un determinat coneixement de llengua estrangera.

Cinquè: El Consell de Govern de 14 de desembre de 2022 ha aprovat la modificació de la convocatòria dels
processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les
categories professionals de personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de
Lleida (7/2022CEL) publicada al DOGC 8794, de 16 de novembre de 2022.
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FONAMENTS DE DRET

Les bases d'aquesta convocatòria d'estabilització inclosos els annexos han de ser interpretats de forma
homogènia, de no fer-ho es crea una situació d'inseguretat jurídica entre els possibles aspirants a les places.
Per aquesta raó si els annexos fixen com a requisits determinats nivells tant de llengua catalana com també de
llengua estrangera sense cap més consideració i les bases expliciten que l'acreditació del requisit de la llengua
catalana i de llengua castellana es pot demostrar mitjançant la superació d'una determinada prova, hi manca
l'explicitació per al cas de la llengua estrangera que també s'ha de poder demostrar mitjançant una
determinada prova.

És per tot l'anterior que

S'acorda

Primer: Modificar l'enunciat del punt 2.1.7 i afegir llengües estrangeres, quedant redactat de la següent
manera:

“2.1.7. Acreditació del coneixement de llengües catalana, castellana i llengües estrangeres”.

Segon: Afegir un nou apartat al punt 8.2 de les bases de la convocatòria amb el següent text:

“Aquelles persones que no tinguin el nivell específic de llengües estrangeres indicat per cada plaça hauran de
realitzar un exercici, que consistirà en una redacció/traducció de 200 paraules com a mínim en la llengua que
correspongui, i mantenir una conversa amb membres del Tribunal i, si s'escau, amb les persones assessores
especialistes que designi. El temps per realitzar aquest exercici és de 45 minuts per a la primera part i de 15
minuts per a la segona. La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte”.

Tercer: Publicar al DOGC la corresponent modificació de les bases de la convocatòria dels processos
d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories
professionals de personal laboral d'administració i serveis, en règim laboral fix de la Universitat de Lleida
(7/2022 CEL),

Quart: Comunicar a les persones que ja han presentat la sol·licitud l'esmentada modificació de les bases de la
convocatòria.

Cinquè: Donar un nou termini de presentació de sol·licituds a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta
modificació de les bases al DOGC.

Les persones interessades podran interposar facultativament, recurs de reposició davant el rector de la
Universitat de Lleida, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al
tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Lleida, sense perjudici d'interposar, d'acord amb
l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, recurs
contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos, a
comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució.

Lleida, 14 de desembre de 2022

Jaume Puy Llorens
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Rector

(22.349.125)
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