
 

Resolució 834/2020, de 27 de maig, per la qual s’habilita a les comissions de selecció dels 
processos selectius convocats per la resolucions 2102/2019, de 16 de desembre per al 
desenvolupament del concurs per mitjans telemàtics.  
 
Exposició de motius i fonaments de dret 
 
Per resolució 2102/2019, de 16 de desembre es van convocar processos selectius per a la 
contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter. 
 
Si bé una bona part de les places d’aquesta convocatòria ja han estat adjudicades encara 
queden pendents de desenvolupar alguns dels processos selectius que han estat afectats 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. Amb aquesta suspensió dels terminis 
administratius i les mesures de confinament dictades en l’esmentat Reial Decret i resta de 
legislació relacionada, els processos selectius van veure’s paralitzats. 
 
El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig de pròrroga de l’estat d’alarma ha fixat ja una data, l’1 
de juny, a partir de la qual s’aixeca la suspensió dels terminis administratius però encara 
queden en vigor restriccions de mobilitat i limitacions per a la realització de reunions 
presencials.  
 
La base  6.1 de la convocatòria preveu la constitució telemàtica de la comissió de selecció i no 
concreta la forma de participació dels membres de la mateixa en les següents fases del 
concurs, si bé, tradicionalment, s’han desenvolupat amb el trasllat de tots els membres de la 
comissió a les instal·lacions de la UPC. 
 
La base 6.2, per la seva banda, preveu que el concurs de selecció constarà d’una primera fase 
no presencial i una segona fase consistent en una prova presencial, eliminatòria i pública. 
 
La cobertura dels llocs de treball objecte del procés selectiu convocat és un elements essencial 
en el manteniment del servei públic que duu a terme la universitat que fa imprescindible, un 
cop aixecada la suspensió dels terminis administratius, reprendre l’abans possible els seu 
desenvolupament. 
 
Les característiques de les convocatòries Serra Húnter, amb una important participació 
internacional en la comissió de selecció i en les candidatures presentades, fa que les 
restriccions de mobilitat  que contemplen, entre d’altres quarantenes per als visitants de fora 
d’Espanya, requereixin d’un ajust normatiu per al seu desenvolupament, tot garantint els 
principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 
 
Pels motius exposats, en exercici de les competències que m’atorguen els estatuts d’aquesta 
universitat,  
 
RESOLC 
 
Primer.- Les comissions de selecció dels processos selectius pendents d’adjudicació dels 
convocats per la resolució 2102/2019 de 16 de desembre, podran acordar la seva participació 
exclusivament per mitjans telemàtics.  A aquests efectes, la signatura de cada un dels 
membres en un còpia dels documents que, d’acord amb el procediment hagi de ser signada 



 

pels membres de la comissió, tindrà la mateixa validesa que si tots haguessin signat en el 
mateix document.  
 
Segon.- Les comissions, atenent a els dificultats de mobilitat de les persones candidates i a les 
restriccions per la realització de reunions, podran acordar la participació de les persones 
candidates a la segona fase per mitjans telemàtics. A aquests efectes, per garantir la publicitat 
de l’acte, es farà difusió conjuntament amb la convocatòria de l’adreça electrònica en la qual 
hom pot sol·licitar l’accés a la prova. 
 
Contra 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 següent de la notificació d'aquest 
acte, de conformitat amb el que disposa l'article8 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 següent a la recepció d'aquesta notificació o, si 
s'escau, del dia següent de la seva publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 
123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. Els terminis aquí indicats començaran a comptar des de l’1 de juny 
de 2020, d’acord amb el previst al Reial Decret 537/2020, de 22 de maig. 
 
El rector 
 
 
 
 
Prof. Francesc Torres 
 
 
Barcelona, 27  de maig de 2020 
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