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.- La relació definitiva de candidats admesos va estar integrada per quatre candidats.
TERCER.-Constituïda la comissió de selecció que havia de jutjar el concurs, va fixar els criteris
generals de valoració que figuren a les corresponents actes.
Entre els criteris publicats no consta l’establiment d’un mínim numèric per superar la primera
fase de valoració de mèrits, ni cap altre criteri que determini la eliminació automàtica d’un
candidat en la mateixa.
QUART.- Un dels candidats, el doctor Jesús Esquinas Dessy no figura entre els candidats cridats
a realitzar la segona fase.
CINQUÈ.- Després de la prova presencial que constitueix la segona fase, la comissió de selecció
va proposar al doctor Albert Sánchez Riera per ocupar la plaça.
SISÈ.- Dins del termini establert per la normativa reguladora, el Dr. Esquinas va presentar
reclamació contra aquest resultat davant la Comissió d’Apel·lació de la Universitat.
SETÈ.- La Comissió d’Apel·lació, després de consultar els membres de la comissió de selecció i al
candidat guanyador, en sessió del dia 10 de març de 2020 va acordar estimar la reclamació del
candidat i proposar al rector el reconeixement del dret del Dr. Esquinas a realitzar la prova
presencial..
VUITÈ.- El rector, mitjançant la resolució 749/2020 de 6 de maig, va estimar la reclamació del
Dr. Esquines en els següents termes que es reprodueixen literalment:
PRIMER.- Estimar la reclamació interposada pel doctor Jesús Esquinas Dessy, anul·lant
la proposta de contractació del doctor Albert Sánchez Riera.
SEGON.- Declarar el dret del doctor Jesús Esquinas Dessy a realitzar la prova presencial
i en conseqüència, la realització de la proposta de contractació prioritzada que
s’esdevingui, convalidant la resta del procés selectiu.
TERCER.- La comissió de selecció disposarà d’un mes a partir de la notificació a la
secretària del concurs de selecció per executar el que determina el punt segon de la
present resolució, a comptar a partir de l’endemà en que deixi de ser vigent el Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, o en el seu cas,
les pròrrogues al mateix.
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NOVÈ.- El Reial Decret 537/2020, de 22 de maig de pròrroga de l’estat d’alarma va aixecar la
paralització dels terminis administratius establerts en el Reial Decret 464/2020.
DESÈ.- La resolució del rector 832/2020, de 27 de maig, habilita a les comissions de selecció del
processos selectius convocats per la resolució 865/2019, de 20 de maig, per al desenvolupament
del concurs per mitjans telemàtics, atesa la situació extraordinària produïda per la pandèmia per
COVID i en atenció a que la cobertura dels llocs de treball objecte del procés selectiu convocat
és un element essencial en el manteniment del servei públic que duu a terme la universitat.
ONZÈ.- El 4 de juny de 2020, la comissió de selecció, per tal de donar compliment a la resolució
del rector 749/2020, de 6 de maig, d’acord amb les potestats conferides per la resolució del
rector 832/2020, de 27 de maig, i atenent a les restriccions de mobilitat encara en vigor degut a
l’estat d’alarma, va publicar la convocatòria per a la realització de la proba corresponent a la
segona fase del Concurs en format telemàtic el dia 30 de juny a les 17:00 hores.
DOTZÈ.- El Dr. Esquinas ha presentat escrit en la qual, de forma motivada, sol·licita (es
reprodueix literalment):
1. Admeteu l’escrit, i doneu per presentada la meva sol·licitud de fer la prova
presencial en condicions d’igualtat amb els altres candidats.
2. Es segueixin els principis d’igualtat, mèrit i capacitat especificats pel Rector de
la UPC a la seva Resolució 832/2020
3. Es tingui en compte que no tinc dificultat de mobilitat per assistir a la prova
4. Es tingui en compte que tinc greus dificultats materials i tècniques per a realitzar
la prova en un format telemàtic.
5. La “prova presencial” sigui presencial i no telemàtica, en la línia de garantir el
principi d’igualtat. Es a dir, que sigui de la mateixa modalitat per a tots els
candidats.
6. Apliqueu les decisions que considereu justes
TRETZÈ.- El dret de petició és un dret fonamental reconegut en l’article 29 de la Constitució
Espanyola i l’article 29 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i regulat pel la Llei Orgànica
4/2001, de 12 de novembre. L’article 11 de la mateixa estableix que quan la petició es trobi
fonamentada, l’autoritat o òrgan competent per a conèixer d’ella, vindrà obligada a atendre-la
i adoptar les mesures que estimi oportunes a fi d’assolir la seva plena efectivitat.
CATORZÈ.- El Decret 64/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària
provocada per la COVID-19 i inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya i la Resolució
SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARSCo-V-2., han modificat substancialment la situació de restriccions a la mobilitat que han estat en
vigor els darrers mesos i les limitacions per a l’accés a les instal·lacions de la Universitat tot el
qual permet, d’acord amb la situació actual, la realització d’una prova presencial.
Per tot l’anterior, en exercici de les funcions encomanades per les Bases específiques de la
Resolució 865/2019 i les previsions de la Resolució 832/2020, la comissió ha arribat al següent
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ACORD
PRIMER.- Modificar la convocatòria del Dr. Esquinas a la prova presencial que passarà a
desenvolupar-se en forma presencial, el dia 30 de juny de 2020 a les 17 hores a les instal·lacions
de l’ETSAB. Avinguda Diagonal 649. 08028-Barcelona.
SEGON.- Els mèrits al·legats pel candidat, a fi i efecte de no incórrer en desigualtat amb la resta
de candidats que van realitzar la prova el 10 de desembre de 2019, hauran d’estar limitats a
aquesta mateixa data.
TERCER.- La proba serà publica però les persones que assisteixen hauran de seguir per a ser
admeses les mesures higièniques, de distància i de protecció establertes en la legislació vigent.
QUART.- 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, 21 de juny de 2020
La secretària de la comissió
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