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CÀRRECS I PERSONAL
UNIVERSITATS CATALANES
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
RESOLUCIÓ 1220/2020, de 18 de setembre, per la qual s'habiliten les comissions de selecció dels
processos selectius a desenvolupar la prova o proves presencials dels concursos per mitjans telemàtics.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS I FONAMENTS DE DRET
Primer.- Durant els mesos de juliol i agost s'han publicat diferents convocatòries de concursos de Personal
Docent i Investigador als diaris oficials corresponents.
En concret, aquestes convocatòries són:
- Resolució 1000/2020, del 2 de juliol, per la qual es convoquen concursos d'accés a places del cos docent
universitari de catedràtic d'universitat (BOE 10/07/2020).
- Resolució 1001/2020 del 2 de juliol, per la qual es convoca concursos en torn de promoció interna a la
categoria de Catedràtic/Catedràtica Contractat/Contractada (DOGC 10/07/2020).
- Resolució 1002/2020 del 2 de juliol, per la qual es convoquen concursos públics per a la contractació de
professorat agregat (DOGC 10/07/2020).
- Resolució 1118/2020 del 28 de juliol, per la qual es convoca un concurs públic per a la contractació de
professorat agregat (DOGC 7/8/2020).
- Resolució 1119/2020 del 28 de juliol per la qual es convoquen els concursos públics per a la contractació de
professorat lector (DOGC 7/8/2020).
- Resolució 1156/2020, del 30 de juliol, per la qual es convoquen processos selectius per a la contractació de
professorat lector en el marc del Pla Serra Húnter (DOGC 07/08/2020) - (PSH 2a convocatòria 2019)
- Resolució 1157/2020, del 30 de juliol, per la qual es convoquen processos selectius per a la contractació de
professorat agregat en el marc del Pla Serra Húnter (DOGC 07/08/2020) - (PSH 2a convocatòria 2019)
Segon.- En les bases específiques d'aquestes convocatòries es regula l'actuació de les comissions encarregades
de la selecció establint la presencia dels membres de la comissió en el desenvolupament d'alguna de les proves
que constitueixen el procés selectiu.
Tercer.- A conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID 19, tenint en compte que part dels
membres d'aquestes comissions no només no pertanyen a la nostra universitat sinó que pertanyen a
universitats estrangeres i donada la importància de la seva participació en el procés, es precisa un ajust
normatiu per al seu desenvolupament, tot garantint els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
Pels motius exposats, en exercici de les competències que m'atorguen els estatuts d'aquesta universitat,

RESOLC:

Primer.- Els membres de les comissions, amb l'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.

Segon.-Els membres de les comissions que participin telemàticament podran signar, cadascun, en una còpia
dels documents que hagin de ser signats per la totalitat dels membres, tenint la mateixa validesa que si
haguessin signat tots els membres en el mateix document.
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Tercer.- Publicar aquesta resolució en els corresponents diaris oficials.

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. Els terminis
aquí indicats començaran a comptar des de l'1 de juny de 2020, d'acord amb el previst al Reial Decret
537/2020, de 22 de maig.

Barcelona, 18 de setembre de 2020

Francesc Torres
Rector

(20.267.027)
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