
 
 
 
Resolució del rector de la Universitat de Girona, de 23 de juny de 2022,  
per la qual es fa pública la llista definitiva d’admesos i exclosos, al procés 
selectiu de la convocatòria de diverses places de professorat laboral 
temporal (professorat associat), per al primer semestre i anuals del curs 
2022/2023, conv. 20_2022 
 
En compliment dels articles 3 i 5 del Reglament per a la selecció del professorat laboral 
permanent i temporal a la Universitat de Girona, aprovat en sessió 5/05 del Consell de 
Govern de 26 de maig de 2005, i d’acord amb Normativa sobre l'acreditació del 
coneixement lingüístic en els processos d'accés i selecció del personal docent i 
investigador UdG, aprovat per Consell de Govern, en la sessió 6/11 de 28 de juliol de 
2011. 
 
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: 
 
Únic.- Fer pública la llista definitiva d’admesos i exclosos, i la llista de places desertes 
per renúncia de candidats, al procés selectiu de la convocatòria de diverses places de 
professorat laboral temporal (professorat associat), per al primer semestre i anuals del 
curs 2022/2023, conv. 20_2022  
 
 
 
 
El vicerector de Personal  
Per resolució de delegació de signatura del rector de data 22 de desembre de 2021, 
Joan Andreu Mayugo Majo 
 
 
 
 
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 
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