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Resolució de 30 de maig de 2022 , del rector de la Universitat de Girona, per la qual es 
convoquen a concurs públic diverses places de professorat laboral temporal 
(professorat associat), per al primer semestre i anuals del curs 2022/2023 
 
 
Vist el que disposa, en matèria de selecció i contractació del professorat laboral temporal la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 
d’abril (BOE núm. 89 de 13 d’abril), la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, així 
com a l’ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la 
Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre - DOGC núm.5897, de 9 de juny 
de 2011, pel qual s’aproven els Estatuts de la UdG.  
 
Vist el que disposa el Reglament per a la selecció del professorat contractat permanent i temporal a 
la Universitat de Girona i les seves posteriors modificacions en particular la modificació del 
Reglament per a la selecció del professorat contractat i permanent a la Universitat de Girona 
aprovat en sessió ordinària 4/2021 de 27 de maig de 2021. 
 
Consegüentment, de conformitat amb les competències que m’han estat atribuïdes pels articles 93 i 
97 dels Estatuts de la Universitat de Girona (aprovats per ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel 
qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del 
seu text íntegre, publicats al DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011); i en virtut del DECRET 
401/2021, de 14 de desembre, pel qual es nomena el doctor Joaquim Salvi Mas rector de la 
Universitat de Girona (publicat al DOGC núm. 8564, de 16 de desembre de 2021). 
 
 
RESOLC:  
 
Primer.- Convocar els concursos públics per a la provisió de les places de professorat laboral 
temporal (professorat associat) per al primer semestre i anuals del curs 2022/2023, relacionades en 
l’annex II d’aquesta Resolució i nomenar els membres de les respectives comissions de selecció 
que consten en el mateix annex, segons acord del Consell de Govern en sessió 5/2022 de 26 de maig 
de 2022 i segons acord de la Comissió Delegada de Personal en sessió 5/2022, de 25 de maig de 
2022. 
 
Segon.- Aprovar les bases que regulen aquests concursos i que es relacionen en l’annex I 
d’aquesta convocatòria.  
 
Tercer.- Ordenar la publicació d’aquesta convocatòria i els seus annexos al tauler d’anuncis 
electrònic de la seu electrònica de la Universitat de Girona, així com a la pàgina web de Treballa a 
la UdG. 
 
Quart.- El termini de presentació de les sol·licituds i dels documents adjunts s’iniciarà el dia 31 
de maig de 2022  i finalitzarà el dia 09 de juny de 2022, ambdós inclosos. 
 
Cinquè.- La formalització de la sol·licitud per participar en els concursos públics es realitzarà a 
través de la  següent adreça https://aserv2.udg.edu/contractacioPDI. 
 
 

https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/taulell-danuncis-electronic
https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/taulell-danuncis-electronic
https://www.udg.edu/ca/coneix/Treballa-a-la-UdG/Personal-Docent-i-Investigador/Convocatoria-de-places-de-professorat-contractat
https://www.udg.edu/ca/coneix/Treballa-a-la-UdG/Personal-Docent-i-Investigador/Convocatoria-de-places-de-professorat-contractat
https://aserv2.udg.edu/contractacioPDI
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les 
persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del/la rector/a de la 
Universitat de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que disposen els 
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o 
bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1de la L1ei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos. 
 
 
El vicerector de Personal  
Per resolució de delegació de signatura del rector de data 22 de desembre de 2021, 
Joan Andreu Mayugo Majo 
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