
 

 

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució 1156/2020, de 30 de juliol, per la qual es convoquen 
concursos públics per a la contractació de professorat lector en el marc del Pla Serra Húnter. 

Antecedents i fonaments de dret 

Havent estat publicada al DOGC de data 7 d'agost de 2020, la resolució 1156/2020, de 30 de 
juliol, de la convocatòria de concursos públics per a la contractació de professorat lector que 
específica que, la convocatòria es desenvoluparà d'acord amb el reglament per a la provisió i 
contractació de professorat lector, aprovar per Acord del Consell de Govern, núm. 61/2014. 

Al punt 7.1 de les bases de la convocatòria, especifica que un cop finalitzada la prova de 
selecció, la comissió, farà la suma aritmètica de les valoracions obtingudes a la dues fases del 
procés selectiu. 

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 a instància de part dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes. 

Pels motius exposats, i en ús de les atribucions que tinc conferides segons el que estableixen 
els Estatuts d’aquesta universitat. 
 
RESOLC, 
 
PRIMER I ÚNIC.- Esmenar el punt 7.1 de les bases de la convocatòria de la resolució 
1156/2020, de 30 de juliol ,en el següents  termes: 

On consta: 

Una vegada finalitzada la prova de selecció, la comissió, d’acord amb la suma aritmètica de les 
valoracions obtingudes a la dues fases, ordenarà als candidats i candidates que hagin superat 
les proves, per ordre decreixent de puntuació. 

Ha de constar: 

Una vegada finalitzada la prova de selecció, la comissió elaborarà una proposta prioritzada de les 
persones candidates que han superat el procés de selecció i formularà la proposta de contractació 
d’acord amb la priorització. 
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