
                                                                                                                                                                                                          
 

 

 

Resolució del rector de la Universitat de Girona per la qual es declara inhàbil del 24 de 

desembre de 2021 al 6 de gener de 2022 inclòs, a l’efecte del còmput de terminis en 

procediments administratius  

 

 

Vist el calendari laboral aprovat per Consell de Govern, en sessió núm. 10/2020, de data 23/12/2020,  

d’acord amb el qual són dies de tancament de la Universitat del 24 al 31 de desembre de 2021 i vist el 

calendari laboral aprovat per Consell de Govern, en sessió núm. 8/2021, de data 21/10/2021, d’acord amb 

el qual  són dies de tancament el 3, 4 i 5 de gener de 2022. 

 

En virtut de les competències que m’atribueixen els articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de 

Girona, aprovats per Acord GOV/94/2011, de 7 de juny, (DOGC núm. 5897, de 09.06.2011) i el Decret 

401/2021, de 14 de desembre (DOGC núm. Núm. 8564 - 16.12.2021) de nomenament del rector de la 

Universitat de Girona. 

RESOLC: 

Primer. Declarar inhàbil del 24 de desembre de 2021 al 6 de gener de 2022 inclòs a l’efecte del còmput 

dels terminis corresponents a procediments administratius incoats la qual resolució correspongui a la 

Universitat de Girona. 

En aquests casos, els terminis s’interrompran el dia 24 de desembre de 2021 i el seu còmput es reprendrà 

el 7 de gener de 2022. 

Segon. Queden exclosos d’aquesta resolució: 

- El tràmit d’al·legacions a l’Informe d’acreditació del Grau en Publicitat i Relacions Públiques, atès que 

la Universitat ha d’enviar a AQU Catalunya l’informe un cop acabada l’exposició pública i ha de ser 

aprovat per  la  Comissió de Qualitat abans del dia 31 de gener de 2022. 

- Les convocatòries d’ajuts de la UdG les bases dels quals disposin altra cosa. 

- El procés selectiu relatiu a la Resolució de 16 de setembre de 2021, per la qual es convoca el procés 

selectiu per a la contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter 

(convocatòria 13/2020), de conformitat amb el calendari d’aquest procediment establert en la 

publicació de la convocatòria.  

Tercer. En cas que algun procediment administratiu requerís reprendre’s durant aquest període, es 

dictarà resolució del rector deixant sense efectes aquesta resolució per aquell procediment en concret. 

En tot cas es publicarà dita resolució a la Seu Electrònica de la Universitat de Girona i es notificarà a les 

persones interessades. 

Quart. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis  de la Seu Electrònica de la Universitat de Girona. 

 

El rector, 

 

 Joaquim Salvi Mas 

Girona, 22  desembre de 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 rector de la Universitat de Girona en el 

termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú; 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 publicació, d’acord amb el s 

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. 
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