
           

Resolució del rector de la Universitat de Girona de convocatòria de procés selectiu per a la 
contractació de Personal d’Administració i Serveis a càrrec de projectes de recerca i 
transferència i contractes o convenis (referència PAS-PR-09/23). 
 
Atesa la necessitat de contractar Personal d’Administració i Serveis per a la realització de tasques de 
suport, a càrrec de projectes de recerca i transferència i contractes o convenis. 

 
Vist el que estableixen els articles 48 i 83 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’Universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, que permeten a les universitats 
contractar personal laboral a càrrec de projectes de recerca i transferència i contractes o convenis i el 
que estableix el VI conveni col·lectiu del Personal d’Administració i Serveis laboral de les Universitats 
Públiques Catalanes. 
 
D’acord amb la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, modificada per la 
Llei 17/2022, de 5 de setembre, en relació a la contractació d’activitats científico-tècniques. 

 
El procés de convocatòria i selecció es farà segons el previst a la normativa de contractació a càrrec 
de projectes de recerca i transferència i contractes o convenis aprovada per Consell de Govern de la 
Universitat de Girona en data 25 de novembre de 2010. 
 
Aquesta convocatòria està finançada per l'Agencia Estatal d' Investigació. 
 
De conformitat amb les competències que m’han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels Estatuts de 
la Universitat de Girona (aprovats per 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, 
publicats al DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011); i en virtut del DECRET 401/2021, de 14 de 
desembre, pel qual es nomena el doctor Joaquim Salvi Mas rector de la Universitat de Girona 
(publicat al DOGC núm. 8564, de 16 de desembre de 2021). 
 
 
RESOLC: 

 
Convocar procés selectiu per a la contractació a per a la cobertura d'una plaça de personal 
d’administració i serveis per a la realització de tasques de suport, a càrrec de projectes de recerca i 
transferència i contractes o convenis (referència PAS-PR-09/23) 

 
Aprovar les bases que regulen aquest procés, que figuren a l'annex 1 d'aquesta resolució.  

 
 

Girona,  
 

El vicerector de Personal, 
Per resolució de delegació de signatura de 22/12/2021. 
 
 
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/la rector/a 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 46.1de 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. 
 



           
Annex I 

Bases de la convocatòria PAS-PR-09/23 

1- Característiques del lloc de treball: 
- Denominació del lloc: Tècnic/a  
- Categoria i complement de lloc de treball: L2 u  
- Jornada setmanal (núm. hores): 37,5h 
- Franja horària i dies de treball: De dilluns a divendres de 8h a 15h i una tarda de 16h a 18:30h. 
- Data prevista per inici del contracte: 01/04/2023 
- Data fi de projecte: 31/12/2025 
- Tipus de contracte: Contracte laboral 
- Durada del contracte: 21 mesos (la durada del contracte està vinculada al finançament específic 

del projecte.) 
- Retribució íntegra mensual:   2.571,29 €** 
- Departament / Institut: Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica 
- Grup de Recerca: Secció de Projectes Europeus 
- Línia de recerca:   Promoció de Programes Europeus i internacionals de finançament de la RDI 

Projectes Europeus. 
- Projecte / Conveni / Contracte / Compte de Serveis i altres: GPE2022-000999. Objetivo Horizonte 

Europa : Redes y puentes para la internacionalización de la I+D+I de la UdG. 
- PDI Responsable: Pere Condom Vilà 
- Organisme finançador: Agencia Estatal de Investigación (AEI) 
** Aquesta retribució inclou la part proporcional de les pagues extraordinàries, no obstant en el cas que l’aspirant a contractar compatibilitzi dues activitats en el sector 
públic i la principal no sigui la de PAS de la UdG, l’import pot variar.  

2- Funcions i/o tasques a desenvolupar: 
Tasques de suport i/o gestió de la recerca en la participació de la Universitat de Girona en Programes 
de finançament Europeu i internacional de la RDI, identificació d’oportunitats, suport en la definició 
d’estratègia de posicionament, aliances amb socis europeus, dinamització de la UdG en participació 
a programes de finançament europeus i majoritàriament al Programa Marc de la UE, Horizon Europe, 
recolzament en la preparació de propostes, amb dedicació a l’ajut corresponent de la Convocatoria 
para la Preparación y Gestión de Proyectos Europeos del año 2022; amb títol Objetivo Horizonte 
Europa: Redes y puentes para la internacionalización de la I+D+I de la UdG; i  referència GPE2022-
000999; concedit per resolució de 16/12/2022 i finançat per l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) 
código identificativo: GPE2022-0000999 / AEI / 10.13039/501100011033. 

3- Requisits dels candidats: 
Podran prendre part en aquest procés selectiu totes les persones que disposin de la titulació mínima 
requerida, en aquest cas: 

Personal amb titulació universitària de grau mitjà. 

4- Comissió de selecció: 
La comissió de selecció estarà formada per: 

Membres titulars: 

President: Sr. Pere Condom Vilà 
Secretària: Dra. Montserrat Estopà Bagot 
Vocal:  Sra. Adriana Grosu 

Membres suplents: 

Presidenta: Sra. Begoña Serra Eiroa 
Secretari: Sr. Marc Sabater Armengou 
Vocal:  Sr. Jordi Sauleda Carbonell 



           
5- Criteris de selecció: 
La selecció es realitzarà per concurs de mèrits. La comissió de selecció avaluarà els mèrits dels/les 
aspirants amb una puntuació màxima de 10 punts, d’acord amb el barem següent: 

a. Per l’adequació del perfil professional al projecte: fins a 6 punts. 
b. Per la entrevista: fins a 3 punts. S’entrevistarà als candidats que com a mínim tinguin la meitat 

dels punts de l’apartat 5.a o la meitat de la suma de l’apartat 5.a i 5.c). 
c. Per altres mèrits que la Comissió pugui considerar: fins a 1 punts. 

- Nivell B2 d’anglès 

6- Documentació a presentar pels/les aspirants: 
1- Sol·licitud electrònica degudament complimentada. 
2- Currículum vitae* en el qual hi constaran la o les titulacions acadèmiques que posseeix la persona 

interessada 
 
*En el supòsit que la persona sigui proposada per a ser contractada haurà d' acreditar fefaentment 
la veracitat dels requisits que declara complir. En el supòsit que no ho faci en el termini establert o 
que no els pugui acreditar serà proposada per a la contractació la persona que hagi superat el 
procés selectiu i el segueixi en l'ordre de puntuació. 

7- Lloc de presentació: 
La presentació de sol·licituds es farà mitjançant el formulari específic:  
https://apps.udg.edu/Registre/?formulari=PlacaRecerca, al  Registre electrònic de la Universitat de 
Girona, segons l’article 8 del Reglament del registre electrònic general de la Universitat de Girona, 
aprovat per acord del Consell de Govern de la UdG en la sessió ordinària número 8/2022 tinguda el 
dia 29 de setembre de 2022 (BOUdG 6/2022 de 7 de desembre de 2022 eBOU-2814 i DOGC Núm. 
8812, de 14 de desembre de 2022). 
 
 
Termini de presentació de sol·licituds: 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria. 

 

El vicerector de Personal, 
Per resolució de delegació de signatura de 22/12/2021. 
 
 
 
 
 

https://apps.udg.edu/Registre/?formulari=PlacaRecerca
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