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CÀRRECS I PERSONAL
UNIVERSITATS CATALANES
UNIVERSITAT DE GIRONA
RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2020, per la qual s’anuncia l’oferta d’ocupació pública de personal
d’administració i serveis de la Universitat de Girona per a l’any 2020.

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018, preveu en el seu article 19,
apartat u punt 3.I), que determinats sectors i administracions puguin incorporar nou personal aplicant una
taxa de reposició de fins un 100% de les baixes del personal d’administració i serveis.
En el mateix article, apartat cinc, es preveu que l’oferta d’ocupació pública es publiqui en el butlletí oficial de la
comunitat autònoma abans de finalitzar l’any 2020.
Ateses les baixes de personal d’administració i serveis produïdes durant l’any 2019, la Direcció General
d'Universitats en data 30 de novembre de 2020 ha autoritzat l'oferta d'ocupació pública de personal
d'administració i serveis de la Universitat de Girona per al 2020, sigui de 13 places.
En data 14 de desembre de 2020 el Consell de Govern de la Universitat de Girona ha aprovat l’oferta pública
d’ocupació del personal d’administració i serveis per a l’any 2020, autoritzada per la Generalitat.
En virtut de les competències que m’han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de
Girona (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), i pel Reial
Decret 1065/2017, de 22 de desembre, de nomenament del rector de la Universitat de Girona (DOGC núm.
7525, de 29 de desembre de 2017).

RESOLC:

Primer.- Aprovar l'oferta d'ocupació pública de personal d'administració i serveis de la Universitat de Girona,
corresponent a l’any 2020 de 13 places.

Segon.- Publicar aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

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 rector de la
Universitat de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, 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
notificació, d’acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1 de la Llei 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.

Girona, 15 de desembre de 2020
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