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Vist que la disposició addicional tercera (Suspensió de terminis administratius) del
Reial decret 46312020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-l9, iel setè apartat de
la Resolució del Rectorat13459l2O2O, de 15 de març,.referent a les mesures de gestió
de la UIB relatives a l'estat d'alarma declarat, determinen la suspensió de termes i la
interru pció de terminis ad ministratius.
Atès el contingut de l'apartat4 de la disposició addicional tercera esmentada, amb la
redacció que hi dona el Reial decret465l2O2O, de 17 de març, pel qual es modifica el
Reial decret 46312020, de 14 de març, que habilita l'Administració per acordar
motivadament la continuació d'aquells procediments administratius que siguin
indispensables per a la protecció de l'interès generalo per alfuncionament bàsic dels
serveis.

A la vista que I'estat d'alarma ha estat prorrogat, de moment, pels reials decrets
47612020, de 27 de març, 487PA20, de10 d'abril, 49212020, de 24 d'abril, i
51412A2O, de 8 de maig, fins a les

00 hores del dia 24 de maig de 2O2A.

Tenint en compte que I'article 27 de la Constitució espanyola consagra com a dret
fonamental el dret a l'educació, iconcreta a l'apartat cinquè que <.els poders públics
garanteixen el dret de tots a l'educació, mitjançant una programació general de
I'ensenyament [...]>i ique el primer apartat de l'article 1 (Funcions de la Universitat) de
la Llei orgànica 6l2OO1, de 21 de desembre, d'universitats (LOU), estableix que <<La
Universitat realitza el servei públic de l'educació superior mitjançant la recerca, la
docència i l'estudi>>. l, així mateix, que el segon apartat de l'article l esmentat recull les
dues funcions següents: <<La creació, el desenvolupament, la transmissió i la crítica de
la ciència, de la tècnica i de la culturat (art.1.2.a) i <La preparació per a.l'exercici
d'activitats professionals que exigeixin I'aplicació de coneixements i mètodes científics
i per a la creació artística>> (art.1.2.b).
Atès que en aquests moments està en procés d'organització l'any acadèmic 2O2O-21i
que, per tant, es tracta d'un procés essencial que no es pot aturar ni alentir, ja que això
podria suposar que el proper any acadèmic'no es pogués iniciar amb les condicions
adequades de normalitat, la qual cosa és indubtablement imprescindible; en cas
contrari, es provocaria, inevitablement, un efecte negatiu directe sobre el compliment
del dret a I'educació i un perjudici als estudiants.

_l

la

la vista que I'interès general que concorre en aquest supòsit és el mateix que
constitueix elfonament de la seva excepcionalitat, la prestació del servei educatiu com
a garantia del dret a I'educació -en el cas de la Universitat, el servei públic de I'educació
superior-, es considera imprescindible l'inici del procediment corresponent per a la
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convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador de les categories
previstes a la LOU, contractats, per a l'any acadèmic 2020-21, i evitar els perjudicis que
poguessin irrogar-se per la suspensió que determina I'estat d'alarma.
Fent ús de les atribucions que té conferides, aquest Rector
RESOL:

Primer. Declarar el procediment per a la convocatòria per cobrir places de personal
docent iinvestigador de les categories previstes a la LOU, contractats, per a l'any
acadèmic 2O2O-21com a indispensable per al funcionament bàsic dels serveis en I'estat
d'alarma declarat pel Reial decret 4æl2A2O, de14 de març, per a la gestió de la crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19.

Segon. Publicar la present resolució a la seu electrònica de la UlB.
Palma, 12 de maig de 2020
EI
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Llorênç Huguet
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