
RESOLUCIÓ núm. 1221/2020, de 18 de setembre, per la qual es deixa sense efectes la 
Correcció d’errades  a la resolució 1119/2020, de 28 de juliol, (publicada al DOGC de 10 de 
setembre) i s’atorga un termini per substituir el pla de treball de les persones candidates que 
hagin presentat la seva sol·licitud per participar en els processos selectius convocats per la 
resolució 1119/2020 de 28 de juliol, (publicada al DOGC del 7 d’agost de 2020) de la 
Universitat Politècnica de Catalunya per la qual es convoquen concursos públics per a la 
contractació de professorat lector. 

Antecedents i fonaments de dret 

Al DOGC de data 7 d’agost de 2020, va ser publicada la resolució 1119/2020, de 28 de juliol, 
de convocatòria de concursos públics per a la contractació de professorat lector. 

Al DOGC de data 10 de setembre de 2020, es va publicar  la correcció d’errades a la resolució  
1119/2020 de 28 de juliol, en la qual, per error, es realitzava una correcció de la resolució de 
convocatòria respecte a les condicions i limitació d’extensió del pla de treball que han de 
presentar les persones candidates. 

La publicació d’aquesta correcció d’errades pot haver provocat que alguna de les persones 
candidates hagin modificat el pla de treball que tenien previst presentar per tal d’adaptar-ho a 
les condicions establertes en la correcció d’errades.  

Amb l’objectiu de garantir el principi d’igualtat en el procés selectiu, és convenient donar un 
termini per tal de substituir el pla de treball presentat. 

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

RESOLC, 

PRIMER.- Deixar sense efectes la correcció d’errades publicada a la resolució1119/2020 de 28 
de juliol, publicada en el  DOGC del 10 de setembre de 2020. 

SEGON.- Les persones que hagin presentat la seva sol·licitud  en el termini establert a la 
convocatòria podran modificar el pla de treball presentat fins el dia en que finalitzi el període de 
presentació de reclamacions contra la relació provisional d’admesos i exclosos.  

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden 
interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al 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 recurs de reposició previ al contenciós administratiu davant la 
rector de la UPC, en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta 
notificació o, si s'escau, des 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. 

Rector 

Prof. Francesc Torres 

Barcelona, 18 de setembre de 2020 
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