
 

 1 

 

 

 
ESCALA DE GESTIÓ 
Resolució 1470/2019, de 20 de setembre 
DOGC 7969 de 27.09.2019 
 
Torn promoció interna per a la integració 
de personal laboral fix 
 
       

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, torn de promoció interna per a la 
integració de personal laboral fix  

 

TORN GENERAL 
 

Cap de les persones aspirants ha superat l’exercici. 
 
 
 
 
 
De conformitat amb el que s’estableix a la base 9.1.2.3. corresponent al segon exercici, el  
tribunal  fa  públiques  les qualificacions dels aspirants presentats i que han superat la segona 
part del segon exercici. 
 
La puntuació mínima per superar aquesta segona part del segon exercici és de 7,5 punts. 
 
Els interessats 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. 

D'acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a 
la gestió de la situació de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, es suspenen els terminis 
de recursos. Es reprendran en el moment que deixi de ser vigent aquest Reial Decret, o en el 
seu cas, les pròrrogues al mateix. 

En compliment d’aquest Decret i per instruccions de gerència, queden ajornats fins a nou avís 
totes les convocatòries i processos de selecció i interromputs tots els processos administratius. 

 
Barcelona, 20 de març de 2020 
 
 
El president del tribunal    La secretària del tribunal 
 
 
 
 
Pedro Serrano Garcia              Núria Pla Ferrer 

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

