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RESOLUCIÓ 1388/2019, de 6 de setembre 

 

Per la que es revoca parcialment la resolució núm. 761/2019, de 2 de maig en virtut de 

la qual es convoca un concurs intern per proveir una plaça de tècnic en informàtica i 

comunicacions per a la UTG Àmbit Arquitectura de Barcelona. Codi 183-28.  

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

I.- Amb data 2 de maig de 2019, es va publicar la resolució núm. 761/2019 en virtut de 

la qual es convoca un concurs intern per la provisió de tres places de personal laboral 

de la Universitat Politècnica de Catalunya i per la que s’aproven les bases per les que 

es regirà la convocatòria.  

II.- Entre les places convocades trobem la convocatòria d’una plaça de tècnic en 

informàtica i comunicacions per a la UTG Àmbit Arquitectura de Barcelona (codi 183-

28).  

III.- En l’annex 2, que s’acompanya amb la resolució de convocatòria, es preveu la 

vinculació de la plaça al lloc de treball amb número de codi 70012789 de la relació de 

llocs de treball. 

IV.- En el moment de la convocatòria, la jornada del lloc de treball 70012789 prevista 

en la relació de llocs de treball era en jornada de tarda (T) i torn continuat (TC).  

V.- El termini per presentar les sol·licituds de participació en el concurs de l’esmentada 

plaça va finalitzar en data 10 de maig de 2019.  

VI.- En la data d’aquesta resolució no s’ha publicat la llista de persones admeses i 

excloses per a la plaça 183-28.  
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VII.- En data 04 de juliol de 2019, el Consell de Govern per Acord CG/2019/04/44 va 

aprovar la modificació de la relació de llocs de treball del PAS. En aquesta modificació, 

el lloc de treball 70012789, vinculat a la plaça codi 183-28 objecte de convocatòria, ha 

passat a ser de jornada partida (JP) i de torn continuat (TC).   

VIII.- En data 15 de juliol de 2019, la modificació de la relació de llocs de treball s’ha 

aprovat pel Consell Social.  

IX.- En data 1 d’agost de 2019, la modificació operada en la relació de llocs de treball 

ha començat a desplegar plens efectes.  

 

FONAMENTS DE DRET 

 

Únic.- En aplicació de l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, relatiu a la revocació dels actes i 

rectificació d’errors, procedeix revocar parcialment la resolució núm. 761/2019, de 2 

de maig en virtut de la qual es convoca un concurs intern per proveir una plaça de 

tècnic en informàtica i comunicacions per a la UTG Àmbit Arquitectura de Barcelona 

(Codi 183-28), deixant sense efectes la convocatòria única i exclusivament pel que 

respecta a aquesta plaça.  

El motiu de la revocació parcial, com s’ha indicat en els antecedents, és el canvi operat 

en la relació de llocs de treball aprovat per Acord CG/2019/04/44 en virtut del qual es 

modifica la jornada del lloc de treball 70012789 de jornada de tarda (T) i torn continuat 

(TC) a jornada partida (JP) i torn continuat (TC), vinculat a la plaça codi 183-28.  
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Per tot l’anterior,  

RESOLC 

Primer.- Revocar parcialment la resolució núm. 761/2019, de 2 de maig en virtut de la 

qual es convoca un concurs intern per proveir una plaça de tècnic en informàtica i 

comunicacions per a la UTG Àmbit Arquitectura de Barcelona. Codi 183-28, deixant 

sense efectes la convocatòria d’aquesta plaça.  

Segon.- Retornar la documentació a les persones interessades que han sol·licitat la 

seva participació en el concurs intern per proveir una plaça de tècnic en informàtica i 

comunicacions per a la UTG Àmbit Arquitectura de Barcelona. Codi 183-28.  

Tercer.- Publicar aquesta resolució als efectes de que les persones interessades puguin 

tenir-ne coneixement.  

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar potestativament 

recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar 

de l’endemà de la notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu davant els 

Jutjats de la jurisdicció Contenciosa Administrativa de Barcelona o el corresponent al vostre 

domicili, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació. 

 

Barcelona, 6 de setembre de 2019  

Gerent  

 

 

Xavier Massó Pérez  

Per delegació de competència del rector, segons Resolució 144/2018, de 25 de gener DOGC 

núm. 7548 de 31.1.2018  


