
 

Resolució 049_SPDI_CONCURSOS-2022-1464/70, per la qual s’amplia el termini de 
constitució de les comissions que han de resoldre els processos selectius corresponents 
a la resolució 049_SPDI_CONCURSOS-2022-337/8, de 23 de febrer,  per la que es 
convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i 
investigador en el marc del Pla Serra Húnter. 

ANTECEDENS I FONAMENTS DE DRET, 

D’acord amb la resolució 049_SPDI_CONCURSOS-2022-337/8, de 23 de febrer, per la 
qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de professorat lector en 
el marc del Pla Serra Húnter (PSH primera convocatòria 2021), publicada al DOGC de 
data 28 de febrer de 2022. 

Atesa la resolució 049_SPDI_CONCURSOS-2022-1063/63, de data 25 de maig de 2022 
per la qual es fa pública la relació definitiva d’admesos i exclosos a la convocatòria. 

D’acord amb la base 6.1 de la convocatòria, les comissions de selecció es constitueixen 
a partir de la data de la publicació de la relació definitiva de persones admeses i excloses 
i en un termini no superior als tres mesos a partir del dia següent de la publicació 
d’aquesta convocatòria en el DOGC, sent l’últim dia per la constitució el 28 de maig de 
2022. De conformitat amb aquesta mateixa base, transcorregut aquest termini de 
constitució sense que les comissions s’hagin pogut constituir, es podrà prorrogar en un 
mes aquest termini. 

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

RESOLC, 

PRIMER.- Ampliar en un mes el termini de constitució de les comissions dels processos 
selectius de la resolució 049_SPDI_CONCURSOS-2022-337/8, sent la data límit el 28 
de juny de 2022. 
 
SEGON.- Comunicar aquesta resolució als membres de la comissions i a les persones 
candidates admeses del procés selectiu. 
 
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'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 
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. 

El rector 

Prof. Daniel Crespo 


