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CARGOS Y PERSONAL
UNIVERSIDADES CATALANAS
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
RESOLUCIÓN por la que se convoca el proceso selectivo para acceder a la escala auxiliar administrativa
(subgrupo C2) de la Universidad de Barcelona (código FC2/2021/1).
D'acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats; la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d'universitats de Catalunya; el 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; el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual
s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria
de funció pública, i el Decret 246/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat de
Barcelona.
De conformitat amb l'oferta d'ocupació pública del Personal d'Administració i Serveis de la Universitat de
Barcelona de l'any 2018 publicada al DOGC núm. 7771 de 19 de desembre de 2018; l'oferta corresponent a
l'any 2019 i l'oferta publica addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal (DOGC núm. 8007 de 21 de
novembre de 2019); l'oferta de l'any 2020 (DOGC núm. 8300 de 21 de desembre de 2020); i l'oferta de l'any
2021 (DOGC núm. 8543, de 15 de novembre de 2021), consten aprovades pels òrgans competents i amb tots
els requeriments, un total de dues-centes vint-i-vuit (228) places de l'escala auxiliar administrativa (subgrup
C2) per ser convocades pel torn lliure.
En conseqüència, fent ús de les atribucions que m'han estat conferides per la legislació vigent, i en especial per
l'article 73 l'Estatut de la Universitat de Barcelona,

RESOLC:

Primer. Convocar el procés selectiu per accedir a l'escala auxiliar administrativa (subgrup C2) de la Universitat
de Barcelona en torn lliure i pel sistema de concurs oposició, per proveir dues-centes vint-i-vuit (228) places
de personal d'administració i serveis funcionari.

Segon. Fer públiques, a la seu electrònica de la Universitat de Barcelona (https://seu.ub.edu/), les bases per
les quals es regeix aquesta convocatòria (annex I), el perfil de les places (annex II) i els temaris del procés
selectiu (annex III i annex IV).

Tercer. Establir el període de presentació de sol·licituds de participació, que serà de vint-i-cinc (25) dies hàbils
a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Quart. Declarar inhàbil tot el mes d'agost als efectes d'aquesta convocatòria i de la tramitació dels recursos en
via administrativa, sens perjudici que són també inhàbils els períodes de tancament de la Universitat que
consten a https://seu.ub.edu/calendariPublic/show.

Cinquè. Publicar aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i a la seu electrònica
de la Universitat de Barcelona (https://seu.ub.edu/).

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat,
d'acord amb l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
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administrativa, les persones interessades poden interposar, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la
seva publicació, recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya. També poden interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent.
No obstant, les persones interessades poden 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, 18 de novembre de 2021

Joan Guàrdia Olmos
Rector

(21.322.058)
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