
CÀRRECS I PERSONAL

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT DE BARCELONA

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2019, per la qual es convoca concurs per proveir diverses places de
professorat lector en règim de contracte laboral temporal.

Vist el que disposa el Reglament dels concursos per a la provisió de places de professorat contractat laboral
temporal de la Universitat de Barcelona, aprovat per acord de la Comissió de Professorat de data 29 de maig
de 2019 per delegació del Consell de Govern de data 15 de maig de 2019 i per les següents normes generals i
les dictades en el seu desplegament: Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'universitats, Llei 1/2003, de
19 de febrer, d'universitats de Catalunya, Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les
universitats públiques catalanes publicat mitjançant la Resolució TRE/309/2006 modificat per la Resolució
TSF/272/2017, de 20 de febrer; Estatut de la UB, aprovat per Decret 246/2003, de 8 d'octubre, i Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic
i el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, que aprova el text refós de l'Estatut dels Treballadors.

Vist l'acord d'aprovació de la Comissió de Professorat delegada del Consell de Govern, en sessió de data 24
d'octubre de 2019, de la convocatòria de places de professorat lector i de les bases que hauran de regir la
convocatòria d'accés als contractes esmentats,

En virtut de les competències que m'han estat atribuïdes 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 places de professorat lector, que es regeix per les bases de la
convocatòria.

 

Segon. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 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 6
mesos.

 

Tercer. La relació de places convocades i les bases de la convocatòria es fan públics a la seu electrònica de la
UB i en els taulers de les oficines d'afers generals de les respectives facultats.

 

Per a 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 oficines
d'afers generals de les administracions de centre que correspongui i que consten a l'annex 1 d'aquesta
resolució.

 

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.
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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.

 

Barcelona, 25 d'octubre de 2019

 

Joan Elias i Garcia

Rector

 

 

ANNEX 1

 

Administració de Centre de Belles Arts. Oficina d'Afers Generals

Facultat de Belles Arts

Pau Gargallo, 4

08028 Barcelona

Telèfon: 93.403.49.80

Adreça electrònica: esmeiglesias@ub.edu

 

Administració de Centre d'Informació i Mitjans Audiovisuals i Campus Sants. Oficina d'Afers Generals

Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals

Melcior de Palau, 140

08014 Barcelona

Telèfon: 93.403.44.21

Adreça electrònica: oag.informacio.audiovisuals@ub.edu

 

Administració de Centre de Biologia i Ciències de la Terra. Oficina d'Afers Generals

Facultat de Biologia

Facultat de Ciències de la Terra

Av. Diagonal, 643

08028 Barcelona

Telèfon: 93.402.11.06

Adreça electrònica: m.neus.masip@ub.edu / pgonalons@ub.edu

 

Administració de Centre de Dret. Oficina d'Afers Generals

Facultat de Dret

Av. Diagonal, 684
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08034 Barcelona

Telèfon: 93.403.92.73

Adreça electrònica: fgomez@ub.edu

 

Administració de Centre d'Economia i Empresa. Oficina d'Afers Generals

Facultat d'Economia i Empresa

Av. Diagonal, 690

08034 Barcelona

Telèfon: 93.402.18.55

Adreça electrònica: afersgenerals.fee@ub.edu

 

Administració de Centre de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació. Oficina d'Afers Generals

Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

Av. Joan XXIII, 27-31

08028 Barcelona

Telèfon: 93.402.10.94 – 93.403.58.68

Adreça electrònica: olgapalomar@ub.edu / ncivil@ub.edu

 

Administració de Centre de Filologia i Comunicació. Oficina d'Afers Generals

Facultat de Filologia i Comunicació

Gran Via de les Corts Catalanes, 585

08007 Barcelona

Telèfon: 93.402.09.66 – 93.403.55.74

Adreça electrònica: fil-afersgenerals@ub.edu

 

Administració de Centre de Física i Química. Oficina d'Afers Generals

Facultat de Física

Facultat de Química

Av. Diagonal, 645

08028 Barcelona

Telèfon: 93.402.11.03

Adreça electrònica: bruguespalmero@ub.edu

 

Administració de Centre de Geografia i Història i Filosofia. Oficina d'Afers Generals

Facultat de Geografia i Història

Facultat de Filosofia

Montalegre 6, 1r pis
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08001 Barcelona

Telèfon: 93.403.77.07

Adreça electrònica: oag.fgh@ub.edu

 

Administració de Centre de Matemàtiques i Campus Plaça Universitat. Oficina d'Afers Generals

Facultat de Matemàtiques i Informàtica

Gran Via de les Corts Catalanes, 585

08007 Barcelona

Telèfon: 93.402.90.07 – 93.403.56.99

Adreça electrònica: cvazquez @ub.edu / icastro@ub.edu

 

Administració de Centre de Medicina – Campus Clínic. Oficina d'Afers Generals

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Casanova, 143

08036 Barcelona

Telèfon: 93.403.52.57

Adreça electrònica: oagmedicina@ub.edu

 

Administració de Centre d'Educació. Oficina d'Afers Generals

Facultat d'Educació

Palau de les Heures, planta 2

Passeig de la Vall d'Hebron, 171

08035 Barcelona

Telèfon: 93.403.51.14

Adreça electrònica: afersgenerals.mundet@ub.edu

 

Administració de Centre de Psicologia i Campus Mundet. Oficina d'Afers Generals

Facultat de Psicologia

Palau de les Heures, planta 2

Passeig de la Vall d'Hebron, 171

08035 Barcelona

Telèfon: 93.403.51.11

Adreça electrònica: afersgenerals.mundet@ub.edu

 

(19.298.066)
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