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CIRCULAR 7 _2020. CONSTITUCIÓ DE TRIBUNALS I COMISSIONS DE SELECCIÓ 

A causa del volum de processos de selecció i provisió que en aquests últims anys s'est an 

duent a terme per part d'aquesta Universitat, es requereix la constitució de nombrosos 

tribunals i comissions de selecció encarregats de la resolució d'aquests. 

A proposit d'aquesta qüestió, es fa constar que: 

1.- La participació com a membre de comissions i tribunals en els processos de selecció 

i provisió per als quals se us puga proposar, és una funció inherent a la condició de 

funcionari de carrera, únic col·lectiu que pot ostentar aquesta condició. 

2.- A causa del caracter tecnic d'aquests organs, en els quals han de regir els principis 

d' especialitat, idone'itat i professionalitat, quant al coneixement del contingut funcional 

propi de !'escala, categoría o lloc objecte de cada convocatoria, es fa necessari que, en 

tots els casos en que siga possible, es propose personal funcionari que pertanga a 

l' itinerari professional de les places objecte de la convocatoria i a les unitats, o a les més 

afins possible, destinataries de les places que es convoquen. 

Amb l'objectiu de garantir el désenvolupament d'aquests processos: 

1.- Pera cada organ de selecció o provisió que haja de formar-se, la gerencia proposara, 

entre el personal funcionari que complisca els requisits exigits en cada cas, i tenint en 

compte el principi de paritat exigit per l'EBEP, les persones que hagen de ser nomenades 

membres de les comissions i tribunals de les convocatories diferents. 

2.- Aquest nomenament sera irrenunciable, sense perjudici deis motius d'abstenció o 

recusació en que es puga incórrer, i en aquest cas ca ldra comunicar-ha expressament 

perque s'hi resolga. 

3.- S'arbitraran les mesures necessaries perque el nombre de participants en aquests 

siga el més ampli possible. 

Alacant, 11 de novembre del 2020 

Rafael Plá Penalva 
Gerent 
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