
 

AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER AL LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ DELS PROCESSOS 
SELECTIUS DE CREACIÓ I/O AMPLIACIÓ DE BORSES DE TREBALL PER A LA CATEGORIA DE 
PROFESSORAT ASSOCIAT CONVOCATS PER RESOLUCIÓ 13/2020. 
 
Per resolució 13/2020, de 9 de gener, i la correcció del 28 de gener de 2020, es van convocar 
processos selectius de creació i/o ampliació de borses de treball per a la categoria de professorat 
associat. 
 
El desenvolupament dels concursos es va veure afectat per la promulgació del Reial Decret 
463/2020, de 14 de març  que va declarat l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis 
sanitària ocasionada pel COVID-19 que, entre d’altres mesures, establia la suspensió dels 
terminis administratius i mesures de restricció de la mobilitat. 
 
Com a conseqüència d’aquesta afectació, la resolució 903/2020, de 10 de juny va habilitar a les 
comissions per a la realització del procés per mitjans telemàtics que incloïa, entre d’altres 
mesures, que les comissions que actuessin a distància podien completar la documentació 
signant cada un dels seus membres en una còpia dels documents que, d’acord amb el 
procediment, haguessin de ser signats per tots els membres de la comissió, tenint la mateixa 
validesa que si tots haguessin signat en el mateix document. Aquest fet ha provocat que s’hagi 
requerit més temps per tal de completar els expedients dels processos selectius. 
 
El termini que s’havia atorgat a les comissions per lliurar l’expedient del procés selectiu a l’Àrea 
de Personal i Organització per tal que fos publicat a la web de la convocatòria era el 31 de juliol, 
lliurament que s’ha estat realitzant mitjançant cita prèvia d’acord amb la normativa de la 
universitat relativa a la represa dels serveis administratius després del confinament. 
 
Atenent a les restriccions de mobilitat dictades per la Generalitat de Catalunya i la instrucció del 
gerent al PAS de la universitat, atenent a què no restarà afectat el procés de contractació per al 
curs 2020-2021 que ja va ser regulat per l’Acord CG/2020/03/21, de 14 de maig, de Consell de 
Govern, el termini donat a les comissions per al lliurament de la documentació a l’Àrea de 
Personal i Organització s’amplia fins el 10 de setembre.   
 
Durant el que resta de mes de juliol, es podrà demanar cita prèvia per al setembre en l’adreça 
habitual concursos.pdi.apo@upc.edu i des de l’Àrea de Personal i Organització es planificarà el 
lliurament per tal de garantir que aquest es realitza amb les mesures de seguretat establertes. 
 
 
Barcelona, 23 de juliol de 2020 
 
El vicerector de Política de Personal Docent i Investigador 
 
 
 
 
Miquel Soriano Ibáñez 
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