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UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
RESOLUCIÓ, de 13 de juny de 2016, per la qual es convoquen concursos públics per a la 
contractació de professorat lector. 
 
Vist el que disposa la Llei Orgànica, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei 
Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i la 
Normativa provisional reguladora dels concursos per a la provisió de places de personal acadèmic 
contractat temporal de la Universitat de Barcelona, aprovada pel Consell de Govern de l’11 de 
novembre de 2003, 
 
Vist l’acord d’aprovació de la Comissió de Professorat delegada del Consell de Govern en sessió de 
data 10 de juny de 2016 de la convocatòria de places de professorat contractat temporal (professorat 
lector), l’acord de la Comissió Econòmica del Consell Social de data 26 de maig de 2016 i en ús de les 
atribucions que tinc conferides segons el que estableixen els Estatuts d’aquesta Universitat. 
 
RESOLC: 
 
Convocar concurs públic per cobrir places personal acadèmic contractat temporal (professor lector) 
que s’especifiquen al portal electrònic de la Universitat de Barcelona 
(http://www.ub.edu/comint/pdi/concursos) i que es regirà per les bases publicades a la mateixa web. 
 
Per a qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió i la presentació 
de sol·licituds, les persones interessades han d’adreçar-se a les administracions de centre corresponent, 
l’adreça de les quals s’indica a l’annex d’aquesta resolució. 
 
A la present convocatòria s’aplicarà l’acord del Consell de Govern del dia 30 d’octubre de 1996 en 
relació al reglament d’usos lingüístics a la Universitat de Barcelona i l’informe del Vicerectorat de 
Relacions Institucionals i Política Lingüística presentat en el Consell de Govern del 19 de juliol de 
2012. 
 
El termini màxim per a resoldre el concurs serà de 6 mesos, comptadors des de la convocatòria del 
concurs fins la publicació de la proposta del candidat escollit. 
 
El termini de presentació de sol·licituds és de quinze dies hàbils a partir de la publicació d’aquesta 
Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, d’acord amb l’art. 8 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, podeu interposar en el termini de dos meses des de l’endemà de la seva notificació, recurs contenciós administratiu davant 
el jutjat contenciós administratiu de Barcelona. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 
No obstant, les persones interessades podran interposar un recurs de reposició, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de 
notificació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu mentrestant no 
recaigui resolució expressa  o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb allò que disposen els articles 116 i ss. de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener de 1999. 
 

Barcelona, 13 de juny de 2016 
El rector,  
 
 
 
 
Dídac Ramírez i Sarrió 



 

ANNEX 
 
Administració de Centre de Belles Arts. Oficina d’Afers Generals 
Pau Gargallo 4 
08025 Barcelona 
 
Administració de Centre de Biblioteconomia i Campus Sants 
Melcior de Palau, 140 
08014 Barcelona 
 
Administració de Centre de Bellvitge. Oficina d’Afers Generals 
Pavelló de Govern, 1a planta 
Feixa Llarga, s/n 
08907 L’Hospitalet de Llobregat 
 
Administració de Centre de Biologia /Geologia. Oficina d’Afers Generals 
Facultat de Biologia 
Av. Diagonal, 645 
08028 Barcelona 
 
Administració de Centre de Dret. Oficina d’Afers Generals 
Facultat de Dret 
Av. Diagonal, 684 
08034 Barcelona 
 
Administració de Centre d’Economia i Empresa. Oficina d’Afers Generals 
Facultat d’Economia i Empresa 
Av. Diagonal, 690 
08034 Barcelona 
 
Administració de Centre de Farmàcia. Oficina d’Afers Generals 
Facultat de Farmàcia 
Av. Joan XXIII, s/n 
08028 Barcelona 
 
Administració de Centre de Filologia. Oficina d’Afers Generals 
Facultat de Filologia 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
 
Administració de Centre de Física / Química. Oficina d’Afers Generals 
Facultat de Física i Química 
Av. Diagonal, 647 
08028 Barcelona 
 
Administració de Centre de Geografia i Història / Filosofia. Oficina d’Afers Generals 
Facultat de Geografia i Història 
Montalegre 6, 1r pis 
08001 Barcelona 
 
Administració de Centre de Matemàtiques. Oficina d’Afers Generals 
Facultat de Matemàtiques 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
 
 



 

 
Administració de Centre de Medicina. Oficina d’Afers Generals 
Facultat de Medicina 
Casanova, 143 
08036 Barcelona 
 
Administració de Centre d’Educació. Oficina d’Afers Generals 
Campus Mundet 
Palau de les Heures, planta 2 
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 
08035 Barcelona 
 
Administració de Centre de Psicologia. Oficina d’Afers Generals 
Campus Mundet 
Palau de les Heures, planta 1 
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 
08035 Barcelona 
 
 
 
 
 
 


