
CÀRRECS I PERSONAL

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2022, per la qual es convoca el procés selectiu per a la contractació de
personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter.

D'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (LUC); la disposició addicional
dissetena de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de
l'impost sobre les estades en establiments turístics; la Llei 3/2016, del 15 de desembre, per la qual es
prorroga, amb efectes des de l'1 de gener de 2016, el Pla Serra Húnter, modificada per l'article 233 de la i
5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'universitats (LOU), modificada per la Llei 4/2007, de 12 d'abril; el
Decret 202/2003 de 26 d'agost pel qual s'aprova l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili; l'Acord del Govern
de la Generalitat de Catalunya, de 16 de maig de 2017, pel qual s'aprova el Pla Serra Húnter per al període
2016-2020, i es concreten les seves característiques; l'Acord del Govern d la Generalitat de Catalunya pel qual
s'estén la vigència del Pla Serra Húnter 2016-2020 i de les seves característiques a l'any 2021; el conveni de
col·laboració, de 1 d'agost de 2017, entre l'administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d'Empresa i Coneixement, i les universitats públiques catalanes de desenvolupament del Pla
Jaume Serra Húnter de professorat contractat en el període 2016-2020; i l'acord del Consell Interuniversitari
de Catalunya de 18 de desembre de 2020 sobre la contractació de personal docent i investigador a les
universitats públiques catalanes durant l'any 2021, i les seves modificacions.

Atès que les contractacions incloses en aquesta convocatòria no afecten al compliment dels objectius
d'estabilitat pressupostària de les universitats i altres límits fixats a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i que compleixen amb el que disposa l'article 19 de la Llei
11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2021. Atès que aquestes
contractacions compleixen allò establert a la disposició addicional vuitena de la Llei 4/2020, de 29 d'abril, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, prorrogats per l'any 2021 d'acord amb el que
estableix el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga
dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els de 2021.

Atesos els acords dels Consells de Govern de la Universitat Rovira i Virgili de 21 de juny de 2021, 26 de juliol
de 2021 i 24 de febrer de 2022, pels quals s'aprova la distribució de les places de professorat lector objecte de
convocatòria de provisió dins el Pla Serra Húnter 2021, els perfils i la composició dels tribunals que jutjaran
aquestes places.

En ús de les atribucions que em són conferides per l'Estatut de la Universitat,

RESOLC:

Primer. Convocar el procés selectiu per a la contractació d'una plaça de professorat lector en el marc del Pla
Serra Húnter que figura a l'annex d'aquesta convocatòria i, que es regirà per les bases que figuren a la web de
la Universitat Rovira i Virgili.

Segon. El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies naturals a comptar des de l'endemà de la
publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Tercer. Nomenar els membres de les comissions de selecció que consten en l'annex d'aquesta convocatòria.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, i independentment de la seva executivitat
immediata, les persones interessades poden interposar d'acord amb l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, recurs contenciós administratiu davant el jutjat
contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació
de la resolució, segons el que estableix l'article 46 de l'esmentada Llei.

Amb caràcter potestatiu, prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu es pot interposar
recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a partir del dia següent a la seva
publicació, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la
defensa dels seus interessos.

Tarragona, 28 de febrer de 2022

María José Figueras Salvat

Rectora

ANNEX I

Categoria: Professorat Lector

Departament: Infermeria

Perfil: Infermeria

Codi: URV-LE-212-036

Comissió de selecció titular:

Presidenta: Kathy Murphy National University of Ireland, Galway

Secretària: Montserrat Guardiola Gionnet Universitat Rovira i Virgili

Vocal: Miguel Richart Martínez Universidad de Alicante

Vocal: Hannele Turunen University of Eastern Finland

Vocal: Maritta Välimäki University of Turku

Suplents:
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Secretària suplent: Lina C. Casadó Marín Universitat Rovira i Virgili

Suplent : Dolors Juvinya Canal Universitat de Girona

Suplent : Chister Axelsson Boras University

Suplent : Karen Luker University of Manchester

Suplent : Dimitri Beeckman Ghent University

(22.061.013)
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