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RESOLUCIÓ 049_SPDI_CONCURSOS-2022-658/18, per la qual s’amplia el termini de presentació del pla de
treball dels concursos amb referència LE-55/740/2021 i LE-57/740/2021, convocats per la Resolució
049_SPDI_CONCURSOS_2022-390/9, de 8 de febrer.

FETS I FONAMENTS DE DRET

De conformitat amb l'Acord de Consell de Govern 2021/05/02, de 9 de novembre, i la Resolució
049_SPDI_CONCURSOS_2022-390/9 de 8 de febrer, per la qual es convoquen concursos públics per a la
contractació de professorat lector (publicació al DOGC de data 14 de febrer de 2022).

Detectades errades de transcripció en els perfils aprovats pel Consell de Govern, entre d'altres, dels concursos
amb referència LE-55/740/2021, LE-57/740/2021, i esmenats d'acord amb el previst a l'article 109.2 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en sessió del
Consell de Govern de data 22 de febrer de 2022.

D'acord amb la correcció d'errades a la resolució 049_SPDI_CONCURSOS_2022-390/9 de 8 de febrer, per la
qual es convoquen els concursos de lectors, amb data de publicació al DOGC prevista per a l'1 de març de
2022.

Atès que els perfils corresponents a les places LE-55/740/2021 i LE-57/740/2021 han sofert canvis
substancials en el perfil, i que el pla de treball a presentar per les persones candidates està relacionat amb el
perfil, i amb l'objectiu de garantir el principi d'igualtat en el procés selectiu, s'amplia un termini addicional per
presentar el pla de treball d'acord amb el perfil esmenat, mantenint-se el període de presentació de sol·licitud
establert a la convocatòria, el qual finalitza el 16 de març de 2022 (inclòs).

Pels motius exposats, en ús de les atribucions que tinc conferides segons els que estableixen els Estatus
d'aquesta universitat.

RESOLC:

Primer.- Ampliar el termini de presentació del document de la base 3.4 f) -pla de treball- per als concursos
amb referència LE-55/740/2021 i LE-57/740/2021 fins al 31 de març de 2022. Aquesta documentació es
presentarà per seu electrònica.

Segon.- Notificar la present resolució a les persones interessades, tot fent-los saber que contra aquesta, 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 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 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 públiques.

Barcelona, 1 de març de 2022

Daniel Crespo
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