
 

 

   

   

 

 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 
RESOLUCIÓ, de 6 de juny de 2017 per la qual es convoquen concursos públics per a la contractació de  professorat 

Associat. 

 

Vist el que disposa la Llei Orgànica, de 21 de desembre, d’universitats, 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, 

així com 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 18 d’abril de 1997. 

 

Vist l’acord d’aprovació de la Comissió de Professorat delegada del Consell de Govern, en sessió de data 6 de juny 

de 2017, de la convocatòria de places de professorat contractat temporal (professorat associat) i de les bases que hauran 

de regir la convocatòria d’accés als contractes esmentats,  

 

Considerant la data d’aprovació de la mateixa, depenent de les previsions pressupostàries i acadèmiques, i la necessitat 

de resoldre el procediment i procedir a la contractació del professorat associat en el termini establert per donar inici 

al curs acadèmic 2017/2018, es constata que existeixen fonamentades motivacions d’interès públic que aconsellen 

reduir a la meitat els terminis establerts pel procediment ordinari, resultant d’aplicació els que es fan constar a les 

bases de la convocatòria.  

 

En conseqüència, en exercici de les competències que ostento d’acord amb la legislació vigent, i en especial per 

l’article 73 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona, aprovat per Decret 246/2003,  

 

RESOLC: 

 

Primer.- Convocar concurs públic per a proveir les places de personal acadèmic contractat temporal (professorat 

associat) que s’especifiquen en Annex 1, i que es regeix per les bases de la convocatòria de l’Annex 2 i les 

especificitats publicades pels Centres respectius als que s’adscriu cada plaça publicada.  

 

Segon.-  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 (DOGC). El termini màxim per a resoldre el concurs serà de 3 mesos. 

 

Tercer.-  La relació de places convocades (annex 1) i les Bases de la convocatòria (annex 2) es fan públics al web de 

la UB:  http://www.ub.edu/comint/pdi/concursos. 
 

Per qualsevol informació referent a les característiques de les places, la seva provisió i la presentació de sol·licituds, 

i pel coneixement dels actes de publicació les persones interessades han d’adreçar-se a les administracions de centre 

que correspongui. 

 

El rector 

 

 

 

 

Dr. Joan Elias i Garcia 

 

Barcelona, 6 de juny de 2017 

 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa,  independentment de la seva immediata executivitat, d’acord amb l’article 8 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, les persones interessades legítimes poden interposar en el termini de dos mesos des de l’endemà de la seva publicació, 

recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona. També poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 

procedent, i en particular, en el mateix termini indicat poden interposar demanda laboral davant els jutjats socials de Barcelona d’acord amb l’article 
69 de la Llei 6/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la Jurisdicció social. 

 

No obstant, així mateix poden optar interposar recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva 
publicació davant el mateix òrgan que l’ha dictat. En aquest cas, no es pot interposar recurs contenciós administratiu en tant no recaigui resolució 

expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb allò que disposen els articles 123 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de 

procediment administratiu comú de les Administracions Públiques. 

http://www.ub.edu/comint/pdi/concursos

