
Universitat d'Alacant 
Universidad de Alicante 

ACORD DE TAULA NEGOCIADORA SOBRE L'ACTUACIÓ DE TRIBUNALS I COMISSIONS DE 
SELECCIÓ I PROVISIÓ REFERENT A LA POSSIBILITAT DE REALITZAR UNA SEGONA 
CONVOCATÒRIA A LES PROVES PRESENCIALS EN ELS PROCESSOS SELECTIUS PER 
CIRCUMSTÀNCIES DERIVADES DE LA SITUACIÓ DERIVADA DE LA COVID-19. 

A causa de la situació sanitària d'emergència provocada per la COVID-19, ens trobem en la 
situació d'aspirants a processos selectius que, trobant-se amb diagnòstic positiu per COVID i no 
finalitzat el període d'aïllament, o amb símptomes compatibles amb la malaltia, o en situació de 
quarantena domiciliària, o en situació de confinament obligatori, declaren no poder acudir a 
l'examen o prova, en la data en què aquesta ha sigut convocada, i sol·liciten, emparant-se en el 
principi d'igualtat, una segona convocatòria a aqueix examen o prova. 

Realitzada l'oportuna consulta al Servei Jurídic, a fi d'obtenir l'assessorament que ens permeta 
prendre la decisió més adequada i garantista dels principis que regeixen aquests processos, així 
com la menys lesiva per als drets dels aspirants, se'ns indica que, malgrat no estar regulat, atès 
que ens trobem davant una obligació legal que no permet acudir a examen per raons de salut 
pública derivada d'una situació de pandèmia i, encara que l'òrgan que tinga la competència haurà 
d'adoptar la decisió a la vista dels casos que es presenten i l'acreditació de les circumstàncies, 
podria entendre's que hi ha causa justificada per a repetir l'examen a les persones que per aquest 
imperatiu legal no puguen acudir a les proves avaluadores. 

Dit la qual cosa, recomanar als Tribunals i Comissions als quals se'ls presente aquesta 
circumstància, que s'accedisca a una segona convocatòria, sent les línies generals del procediment 
a seguir el següent: 

1. Els aspirants que es troben en les situacions descrites hauran de sol·licitar la repetició de
la prova abans del dia establit per a la realització inicial d'aquesta, mitjançant escrit dirigit
al Tribunal o Comissió a través del procediment establit per a la gestió de la convocatòria
disponible en la seu electrònica de la Universitat d'Alacant
https://seuelectronica.ua.es/va/registre-electronic.html. La sol·licitud per a poder ser
considerada, deurà, en cas de malaltia o quarantena, estar acreditada pel facultatiu
corresponent i en cas de confinament obligatori i si el domicili no coincideix amb el que
figure en el DNI, acompanyada d'un certificat actualitzat d'empadronament i, de ser
possible, de qualsevol mitjà de prova que acredite el confinament obligatori.

2. La nova convocatòria, per una sola vegada, es realitzarà en un termini raonable que no
altere significativament el desenvolupament normal del procés selectiu, així com la
incorporació del personal als llocs convocats, però que sí que es considere suficient
perquè, en condicions normals, les persones afectades puguen haver superat la situació
que els va impossibilitar acudir a la primera. Es considera raonable que la nova
convocatòria no es realitze fins a passats 20 dies naturals des de la data de la primera.

3. L'examen serà diferent al ja realitzat, però mantenint el mateix nivell de dificultat.
4. Els aspirants que no es presenten a la segona convocatòria, es consideraran perduts el dret.

Alacant, 28 d’octubre de 2020 
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