ACORD DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ DEL CONCURS UPC-LE-7074 Architectural
Graphical Expression
FETS I FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Per resolució núm. 865/2019, de 20 de maig, publicada al DOGC del dia 11 de juny, es
van convocar concurs per a la cobertura d’una plaça de professorat lector, codi UPC-LE-7074,
amb adscripció al departament de Representació Arquitectònica, amb perfil Expressió Gràfica
Arquitectònica, en el marc del Programa Serra Húnter.
SEGON.- Per Acord de 21 de juny de 2020, aquesta Comissió va establir la realització de la prova
presencial al candidat Dr. Esquinas a les instal·lacions de l’ETSAB, Avinguda Diagonal 649. 08028Barcelona.
TERCER.- La direcció de l’ETSAB ha posat en coneixement d’aquesta comissió que ateses les
circumstàncies físiques de les instal·lacions en relació a les mesures previstes d’utilització
d’espais en l’actual fase d’actuacions per fer front a la Pandèmia de Coronavirus, han de denegar
el permís per a la realització de la prova presencial a les seves instal·lacions.
QUART.- Posada en coneixement aquesta circumstància a l’Àrea de Personal i Organització,
unitat administrativa de suport a la gestió dels concursos de PDI, s’ha posat a disposició de la
comissió una sala de similars característiques que garanteix les mesures de seguretat previstes,
a l’edifici de Rectorat, situat a menys d’un kilòmetre de distància de l’ESTAB.

Per tot l’anterior, en exercici de les funcions encomanades per les Bases específiques de
la Resolució 865/2019 la comissió ha arribat al següent
ACORD
PRIMER.- Modificar la convocatòria del Dr. Esquinas a la prova presencial que passarà a
desenvolupar-se en la Sala del Llac de l’Edifici del Rectorat, carrer Jordi Girona 31, 08034
Barcelona, recinte de Torre Girona.
SEGON.- L’acte serà públic, però per garantir les mesures de seguretat establertes per fer front
a la pandèmia de Coronavirus, les persones que vulguin presenciar l’acte, hauran de sol·licitar
l’accés a l’Àrea de Personal i Organització, a l’adreça de correu electrònic:
concursos.pdi.apo@upc.edu fins al mateix dia de la prova a les 11 hores.
TERCER.- Publicar aquest Acord en el tauler d’anuncis de la comissió juntament amb la
Convocatòria modificada, en els termes establerts a les Bases específiques de la convocatòria.
Barcelona, 26 de juny de 2020
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