
 
 
CORRECCIÓ D’ERRADES a 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 (DOGC núm. 
8605 de 14.02.2021). 
  
Antecedents i  fonaments de dret 
 
Havent estat publicada la convocatòria per la qual es convoquen concursos públics per a la 
contractació de professorat lector, en data 14 de febrer de 2022, en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
D’acord amb el previst a l’article 109.2 de la Llei 3/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, aquestes podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o 
instància de part dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
 
Es procedeix a esmenar l’annex III, fent les correccions que s'indiquen a continuació: 
 
Plaça amb referència LE-55/740/2021 
On consta: 
Àrea de coneixement: Urbanisme i Anàlisi Urbà 
Tasques que s'han de dur a terme: 
(...)Totes són tasques associades a transmetre i desenvolupar la capacitat professional de projectar 
el territori, el paisatge i l'espai públic (grau en Estudis d'Arquitectura: Urbanística I i II). 
Ha de dir: 
Àrea de coneixement: Urbanística i Ordenació del Territori (Urbanisme i paisatge) 
Tasques que s'han de dur a terme: 
(...)Totes són tasques associades a transmetre i desenvolupar la capacitat professional de projectar 
el territori, el paisatge i l'espai públic (grau en Estudis d'Arquitectura i grau en paisatge). 
 
Plaça amb referència LE-56/740/2021 
On consta: 
Àrea de coneixement: Urbanisme 
Ha de dir: 
Àrea de coneixement: Urbanística i Ordenació del Territori (Urbanisme) 
 
Plaça amb referència LE-57/740/2021 
On consta: 
Àrea de coneixement: Urbanisme 
Tasques que s'han de dur a terme: 
(...) Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material de suport. 
Responsabilitat en la coordinació d'equips docents de grau, incloent-hi les assignatures troncals 
d'urbanisme, teoricopràctiques, i els TAP de projectes. 
Responsabilitat docent en tots els aspectes de programació, elaboració de material de suport a la 
docència, docència teòrica i de taller i avaluació, com a mínim d'un curs troncal de grau i un taller 
(TAP de l'ETSAV). 
Inclou pràctiques d'instruments i tècniques pròpies de l'urbanisme i pràctiques de projecte urbà i 
territorial. 
Vinculació entre programes de recerca i docència. 
Ha de dir: 
Àrea de coneixement: Urbanística i Ordenació del Territori (Urbanisme i Anàlisi Urbà) 
Tasques que s'han de dur a terme: 
(...) Totes són tasques associades a transmetre i desenvolupar la capacitat professional d'analitzar 
per projectar el territori, la ciutat i l'espai públic (Grau de arquitectura, Urbanística I y II). 
 



 
 
Plaça amb referència LE-59/745/2021 
On consta: 
Àrea de coneixement: Enginyeria Ambiental 
Ha de dir: 
Àrea de coneixement: Tecnologies del Medi Ambient 
 
Rector 
Prof. Daniel Crespo 
 
Barcelona, 23 de febrer de 2022 
 


