
CÀRRECS I PERSONAL

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ 1277/2020, de 7 d’octubre, per la qual es permuten els càrrecs de president titular i secretari
titular de la comissió del concurs amb codi CU-130/732, convocat per la Resolució 1000/2020, de 2 de juliol.

FETS I FONAMENTS DE DRET

Per resolució 1000/2020 d 2 de juliol, de la Universitat Politècnica de Catalunya, i publicada al BOE de data 10
de juliol de 2020, es van convocar concursos d'accés a places del cos docent universitari de Catedràtic
d'Universitat, entre aquests el de Catedràtic d'Universitat per al departament d'Organització d'Empreses, amb
codi CU-130/732, en la comissió de selecció del qual, el president és l'únic membre que forma part del
professorat de la UPC.

La resolució 1220/2020, de 18 de setembre, per la qual s'habilita a les comissions de selecció del processos
selectius de la resolució 1000/2020 de 2 de juliol (publicada al BOE en data 10 de juliol de 2020), entre
d'altres, a desenvolupar la prova o proves presencials dels concursos per mitjans telemàtics, estableix que els
membres de les comissions, amb excepció del secretari o la secretària de la mateixa, podran optar entre la
seva participació en format presencial o bé en format telemàtic en aquelles fases del procés selectiu que no
tenen previst a les bases el seu desenvolupament telemàtic.

De forma general, en els processos selectius de la UPC el càrrec de secretari o secretària de les comissions de
selecció s'assigna a un professor o professora de la UPC per tal de facilitat la interacció de la comissió amb els
òrgans administratius. Si bé, aquesta no és una norma obligatòria i, en circumstàncies normals, les comissions
de selecció que no tenen un secretari o secretària de la UPC poden actuar sense gaires dificultats.

En tot cas, en aquests moments ens troben en circumstàncies extraordinàries que requereixen l'adopció de
mesures extraordinàries, com ha estat l'esmentada resolució 12020/2020 i sembla convenient que el càrrec de
secretari de la comissió de selecció del concurs CU-130/732 sigui exercit per un membre del professorat de la
UPC.

 

Pels motius exposats, en exercici de les competències establertes en els Estatuts de la Universitat,

 

RESOLC:

 

Primer.- Permutar els càrrecs de president titular i secretari titular de la comissió CU-130/732, per tal que el
nou secretari pugui realitzar les funcions presencials requerides durant el desenvolupament del concurs.

 

Segon.- Notificar aquesta resolució als membres de la comissió del concurs i les persones admeses
definitivament al mateix.

 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar un
recurs contenciós administratiu davant els jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de
dos mesos a comptar del dia següent de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb el que disposa l'article
8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de
la possibilitat d'interposar potestativament un recurs de reposició previ al contenciós administratiu davant el
rector de la UPC, en el termini d'un mes a comptar del dia següent a la recepció d'aquesta notificació o, si
s'escau, del dia següent de la seva publicació, de conformitat 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.
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Barcelona, 7 d'octubre de 2020

 

Francesc Torres

Rector

 

(20.282.029)
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