MODEL NORMALITZAT DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
EN RELACIÓ AMB LA CONTRACTACIÓ EXCEPCIONAL DE PROFESSORAT ASSOCIAT
I PROFESSORAT ASSOCIAT MÈDIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PER AL CURS
2020/2021
«NOMBRE_COMPLETO», amb document d’identitat «NIF»
En relació amb la renovació/contractació del contracte de PROFESSORAT ASSOCIAT o
PROFESSORAT ASSOCIAT MÈDIC amb la UNIVERSITAT DE BARCELONA per al curs 2020-2021,
de conformitat amb el que disposa l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu de les administracions públiques, i l’acord de Consell de Govern de la Universitat de
Barcelona de data 8 de maig de 2020 atesa la situació excepcional derivada de l’alerta sanitària
derivada de la COVID 19

DECLARO RESPONSABLEMENT:
Primer. Que compleixo tots els requisits exigits per la legislació vigent per poder formalitzar el
contracte de professorat associat o professorat associat mèdic, i en especial el que estableixen la
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats
de Catalunya; el Conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques
catalanes, l’acord de Consell de Govern de la Universitat de Barcelona de data 14 de maig de 2020 i
la normativa interna de la Universitat de Barcelona i concretament que exerceixo o he exercit
activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari relacionada amb la docència que impartiré
atenent a la normativa referenciada.
Segon. Que em comprometo a posar a disposició de la Universitat la documentació que acredita el
compliment dels requisits, i en particular del requisit de l’activitat professional, quan la Universitat
m’ho requereixi.
Tercer. Que em comprometo a mantenir el compliment del requisit de l’activitat professional durant
tot el curs 2020-2021 i, en cas que finalitzi o se’n modifiquin les condicions, a comunicar-ho
immediatament a la Universitat de Barcelona, als efectes previstos al Reglament dels concursos per
a la provisió de places de professorat contractat laboral temporal de la Universitat de Barcelona,
aprovat en data 29 de maig de 2019 per la Comissió de Professorat delegada del Consell de Govern.
Quart. Que conec i accepto que qualsevol inexactitud, falsedat o omissió en el compliment dels
requisits per a la contractació comporta la impossibilitat de subscriure o mantenir el contracte al qual
opto, sens perjudici de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer.
Barcelona, DATA SIGNATURA CONTRACTE
El/La treballador/a

