
 
 

TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES 

PER A L’ACCÉS A L’ESCALA DE GESTIÓ (SUBGRUP A2) DE LA UNIVERSITAT 

POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

(Resolució 1470/2019, de 20 de setembre de 2019, DOGC núm. 7969, de 27 de 

setembre de 2019) 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

De conformitat amb l’article 9 i la Disposició derogatòria única 2 del Reial Decret 

537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 

463/2020, de 14 de març, i segons l'Acord CG/2020/04/11, de 3 de juny de 2020, del 

Consell de Govern, es reprèn el còmput dels terminis administratius suspesos amb 

efectes de 2 de juny de 2020. 

D’acord amb la publicació efectuada el passat dia 20 de març de 2020, de la llista 

provisional de persones candidates que han superat la segona part del segon exercici, 

de caràcter obligatori i eliminatori, de la convocatòria d’accés a l’escala de gestió, 

subgrup A2, s’informava que les persones interessades podran demanar revisió de la 

prova al tribunal a través de la seu electrònica, a la instància  identificada  amb  el  nom 

Al·legacions al tribunal de la convocatòria d’accés a l’escala de gestió (A2), convocada 

per resolució  1470/2019,  de  20  de  setembre, en  el  termini màxim de 10 dies hàbils,  

a  comptar  a  partir  del  dia següent  a l’aixecament de les mesures excepcionals i que 

serà degudament notificat en aquesta seu. 

En conseqüència, s’informa a les persones interessades que es podrà sol·licitar aquesta 

revisió de la segona part del segon exercici fins al proper dia 15 de juny (inclòs). 

Tot i això, les sol·licituds que hagin estat presentades a partir de la data de publicació 

dels resultats provisionals de la segona part del segon exercici s’entendran realitzades 

amb efectes del primer dia hàbil d’aquest període. 

 

 

Barcelona, a 5 de juny de 2020 

 

President del Tribunal     Secretària de Tribunal 

 

 

Pedro Serrano Garcia     Núria Pla Ferrer 

https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/convocatories-de-concursos-i-oposicions-del-PAS

