
CÀRRECS I PERSONAL

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ 049_SPDI_CONCURSOS-2022-1903/103, per la qual s’amplia el termini de presentació de
sol·licituds dels concursos amb referència LE-8/712/2022, LE-16/731/2022, LE-19/742/2022 i LE-27/753/2022,
convocats per la Resolució 049_SPDI_CONCURSOS-2022-1078-44, de 25 d’abril.

FETS I FONAMENTS DE DRET

Per resolució 049_SPDI_CONCURSOS-2022-1078-44 de 25 d'abril, de la Universitat Politècnica de Catalunya
(publicada al DOGC de data 29 d'abril de 2022), es van convocar concursos de professorat lector.

Atesa la resolució 049_SPDI_CONCURSOS-2022-1877/95 de la Universitat Politècnica de Catalunya, en que es
fa pública la relació definitiva de persones admeses i excloses a la Resolució 049_SPDI_CONCURSOS-2022-
1078-44 de 25 d'abril, i en la qual no consta cap persona admesa en els concursos amb referència LE-
8/712/2022, LE-16/731/2022, LE-19/742/2022 i LE-27/753/2022.

I en exercici de les competències establertes en els Estatuts de la Universitat,

RESOLC:

Primer i únic.- Ampliar el termini de presentació de sol·licituds per als concursos amb referència LE-
8/712/2022, LE-16/731/2022, LE-19/742/2022 i LE-27/753/2022, des de l'endemà de la publicació d'aquesta
resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 29 de juliol de 2022.

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 seguit de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb el que disposa !'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 seguit a la recepció d'aquesta notificació o, si
s'escau, del dia seguit de la seva publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

Barcelona, 30 de juny de 2022

Daniel Crespo

Rector
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