
 
 

 

ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER A L'AUTORITZACIÓ DE NOMENAMENT 
DE FORMA INTERINA DE CÀRRECS UNIPERSONALS EN EL SUPÒSIT DE PERMÍS 
DE MATERNITAT, PATERNITAT, ADOPCIÓ O ACOLLIMENT. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Determinats càrrecs unipersonals nomenats pel Rector a proposta de les i els 
responsables de centres i departaments, en el supòsit de permís de maternitat, 
paternitat, adopció o acolliment no tenen reconeguda, estatutària o 
reglamentàriament, la possibilitat de ser substituïts temporalment en les seues 
funcions per altres membres del personal docent i investigador que 
complisquen els requisits exigits en l'Estatut de la Universitat per a 
l'acompliment d'aquest càrrec. 

Un dels objectius de la política d'igualtat és el de propiciar la participació de les 
dones en tots els nivells de representació i direcció de la UA. 

En conseqüència, ha de facilitar-se el nomenament de dones per a determinats 
càrrecs unipersonals, sense que la possibilitat de l’esmentat permís puga 
convertir-se en un obstacle per a la proposta de nomenament.  

 

ACORD 

S'autoritza el Rector a nomenar, de forma interina, càrrecs unipersonals per a 
substituir-ne altres, nomenats a petició de les i els responsables de centres i 
departaments, en cas de permís de maternitat, paternitat, adopció o acolliment 
i quan concórreguen les condicions següents: 

1) Que es tracte de càrrecs unipersonals no electes i nomenats a petició de 
les i els responsables de centres i departaments. 

2) Que les i els responsables dels centres i departaments eleven al rector 
una petició justificada del nomenament interí. 



 
 

3) Que els membres del personal docent i investigador proposats per a 
ocupar el càrrec interinament complisquen amb els requisits exigits en 
l'Estatut de la Universitat per a l'acompliment del càrrec. 

4) Que el nomenament interí tinga els mateixos efectes retributius que el 
càrrec substituït, d'acord amb el que estableix la Resolució rectoral de 26 
de juny de 2013, sobre càrrecs acadèmics de la Universitat d'Alacant 
(BOUA de 4 de juliol de 2013), i no comporte reducció en les obligacions 
docents i de tutoria. 

5) Que el càrrec unipersonal interí cesse en el moment d'incorporació, 
després del permís de maternitat, paternitat, adopció o acolliment, del 
càrrec substituït. 
 

Els efectes d'aquest acord seran aplicables des del curs acadèmic 2014-2015. 


