
 

Resolució 903/2020, de 10 de juny, per la qual s’habilita a les comissions dels processos 
selectius convocats per la resolució 13/2020, de 9 de gener, per al desenvolupament del 
procés per mitjans telemàtics.  
 
Exposició de motius i fonaments de dret 
 
Per resolució 13/2020, de 9 de gener, i la correcció del 28 de gener de 2020, es van convocar 
processos selectius de creació i/o ampliació de borses de treball per a la categoria de 
professorat associat. 
 
Mitjançant la resolució 391/2020, de 28 de febrer, es va fer pública la relació definitiva de 
persones admeses i excloses a la resolució 13/2020, de 9 de gener. 
 
El desenvolupament dels concursos es va veure afectat 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 i mesures de restricció de la mobilitat. 
 
Arrel del RD 463/2020 es va publicar en data 17 de març el document d’afectació de les 
mesures pel COVID-19 en els processos selectius engegats per a la creació o ampliació de 
borses de treball per a la categoria de professorat associat de la resol. 13/2020. Si bé es  
possibilitava el desenvolupament d’una part del procediment, aquests, de fet, es van veure 
paralitzats. 
 
Un cop aixecada la suspensió dels terminis administratius mitjançant el Reial Decret 557/2020, 
de 22 de maig, amb efectes de l’1 de juny, però atenent a que es mantenen de restriccions per 
a la mobilitat i la reunió, per tal de donar continuïtat al procés selectiu, es requereixen ajustos 
normatius que permetin el 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.-. El termini establert a la base 6.4 de la convocatòria per tal que les comissions 
completessin el desenvolupament del procés selectiu s’amplia fins el 15 de juliol, inclòs.  
Atenent al nombre de persones candidates o els requeriments derivats de l’especificitat del 
perfil a cobrir, les comissions podran sol·licitar motivadament una ampliació del termini. 
 
Segon.-  Les comissions de selecció que, en aplicació de la base 6.5,  varen acordar disposar de 
tauler d’anuncis físic hauran d’establir, d’acord amb la Unitat Transversal de Gestió que els 
doni suport, un tauler telemàtic. La ubicació d’aquest tauler telemàtic, s’haurà de comunicar a 
les persones candidates mitjançant el correu electrònic que han comunitat a la sol·licitud i a 
l’Àrea de Personal i Organització  per a la seva publicació al tauler d’anuncis de la convocatòria, 
establert en la base 1.6. 
 
Tercer.- Les comissions de selecció 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.  
 
Quart.- Les comissions de selecció que van acordar la realització presencial de l’acte de 
presentació de la documentació d’acord amb la base 6.6 i no van poder realitzar-ho abans de 
l’inici de l’Estat d’Alarma podrà acordar la seva realització per mitjans telemàtics. En el cas que 
per l’especificitat del perfil a cobrir, la comissió consideri que no és adient la presentació 
telemàtica, en coordinació amb la Unitat Transversal de Gestió que els hi dona suport, haurà 
d’establir el lloc de presentació, aplicant les mesures de prevenció establertes en la normativa 
del Consell de Govern per a la reactivació de l’activitat i informar-ne de les mateixes a les 
persones candidates. En aquest darrer cas, es requerirà la presència de tots els membres de la 
comissió, sense perjudici que la deliberació posterior es pugui realitzar per mitjans telemàtics. 
 
Cinquè.- 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.  
 
Sisè.- Aquesta resolució s’ha de publicar al tauler d’anuncis de la convocatòria d’acord amb la 
base 1.6 de la convocatòria. Addicionalment, es remetrà còpia de la mateixa a les presidentes i 
els presidents de les comissions, a les persones admeses en els processos selectius mitjançant 
el correu electrònic facilitat a la sol·licitud i a les  direccions dels departaments 
 
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.  
 
El rector 
 
 
 
 
Prof. Francesc Torres 
 
Barcelona, 10  de juny de 2020 


