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Resolució de 19 de maig de 2020, de la direcció general, per la qual s’acorda 
l’ampliació de places per a la contractació de directors/es i coordinadors/es per a 
noves activitats formatives de la convocatòria de borsa de treball constituïda per 
resolució de 20 de febrer de 2020 (R-2/2020) i es convoca procés de selecció.  

En data de 20 de febrer de 2020, per resolució de la direcció general, es va constituir la borsa 
de treball per a la contractació de directors/es i coordinadors/es de determinades activitats 
organitzades per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació.  

Atès que els aspirants d’aquesta anterior borsa son insuficients per fer front a la demanda 
formativa, i en virtut de les competències que m’han estat atribuïdes en l’acord del Patronat 
de 25 de gener de 2018, i de conformitat amb allò establert en els articles 18 i 19 dels estatus 
de la Fundació.   

RESOLC: 

Primer. Aprovar la inclusió de vacants per a directors/es i coordinadors/es per a noves 
activitats formatives de la Fundació, ampliant l’annex I de les bases reguladores de la 
convocatòria de la borsa de treball (Annex I) i convocant noves places.  

Segon. Determinar que la gestió d’aquesta ampliació de la borsa de treball es realitzarà segons 
les bases reguladores que han regit la seva constitució i que varen ser aprovades per resolució 
de la direcció general en data 20 de febrer de 2020.  

Tercer. Publicar la present resolució al portal de transparència del web de la Fundació.  

Girona, en la data de la signatura d’aquest document.   

 

 

 

Directora general.  

Maria del Pilar Marquès Gou.  

Contra les resolucions i els actes de tràmit de la direcció general, si aquests actes decideixen directa o indirectament 
el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o 
perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú (LPAC), potestativament, recurs de reposició davant la directora 
general en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, o bé directament 
recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva 
publicació o notificació, davant els Jutjats contenciosos administratius de Girona. 

 La interposició de qualsevol dels recursos no paralitza, si mateixa, l’acció administrativa perquè l’acte administratiu 
notificat sigui efectiu, llevat que així ho acordi l’òrgan jurisdiccional o administratiu competent.  
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Annex I: Relació de les noves activitats formatives: 

 

 

Activitat formativa Descripció bàsica de la formació Director/a Coordinador/a

Primatología

Estudio del comportamiento de los primates para la 
comprensión de la evolución y la génesis de la conducta 
humana. Conservación de estas especies en libertad y su 
cuidado en cautiverio en unas óptimas condiciones de 
bienestar. 

1

Transformació Educativa: Coaching Docent i Metodologies amb 
Enfocament Globalitzat

Desenvolupar projectes d'innovació educativa. Educar de 
manera inclusiva. Millorar ambient a l'aula.

1

Infografia i Visualització de Dades Creació d'infografies i visualització de dades en format 
comprensiu i efectiu.

1

Creativitat i Felicitat a l'Escola Potenciar la creativitat i qualitat de vida del professorat i el 
benestar a l'aula.

1

Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, 
Comunicació, Gestió i Integració

Identificar, comunicar, proposar i avaluar els significats 
espirituals de la natura.

1

Tecnologies Aplicades a l'Educació Millorar els coneixements, les habilitats i la competència 
digital docent i dels alumnes. 

1

Direcció i Gestió d'Equipaments Cívics i Projectes Comunitaris
Incorporar noves eines de gestió i de treball estratègic en la 
planificació i gestió dels equipaments cívics i comunitaris a 
partir de la proximitat i la comunicació amb els ciutadans.

1

Migració i Salut comprendre millor com atendre a les persones migrants, 
identificant i promovent processos de benestar,

2
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