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Presentació de sol·licituds d’esmenes a la convocatòria de procés 
selectiu de promoció interna per accedir a l’escala de gestió 
(subgrup A2) de la Universitat de Barcelona 
 
 

Descripció 

Procediment de presentació de sol·licituds per esmenar motius d’exclusió a la convocatòria del procés selectiu de 
promoció interna per accedir a l’escala de gestió (subgrup A2) de la Universitat de Barcelona, convocada per 
resolució del rector de data 7 de juny de 2021 i publicada al DOGC en data 14 de juny de 2021. 

 
Procediment telemàtic 
1. Accediu al tràmit de presentació de sol·licituds d’esmenes en el termini establert. 

2. Esmeneu la documentació que escaigui d’acord amb el procediment regulat a les bases. 

3. Signeu la sol·licitud electrònicament i confirmeu la presentació en el termini establert. 

 
Mètodes d’accés i signatura electrònica 

• Identificació mitjançant l’autenticació UB (identificador i contrasenya) i signatura de la sol·licitud amb el sistema 
TUI (targeta universitària intel·ligent). És un sistema de claus concertades basat en un usuari i una contrasenya 
que facilita la Universitat, més un codi addicional extret de la numeració de la TUI (carnet UB definitiu), al qual 
s’afegeix el segell d’òrgan per garantir l’autenticitat de l’expressió de la voluntat, i la integritat i inalterabilitat 
del document. Vegeu la videoguia. 
 

• Identificació i signatura de la sol·licitud mitjançant un dels certificats següents, entre d’altres, acceptats per 
l’integrador de sistemes d’identificació i signatura VÀLid del Consorci AOC: 
o DNle: DNI electrònic 
o TCAT: Agència Catalana de Certificació 
o idCAT: Agència Catalana de Certificació 
o idCAT Mòbil: Agència Catalana de Certificació 
o CERES: certificat digital de persona física FNMT-RCM (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa 

de la Moneda) 

 
Termini de presentació de sol·licituds 
El termini per presentar la sol·licitud d’esmenes de documentació s’inicia el dia 15 de setembre de 2021 i acaba 
el dia 29 de setembre de 2021. 

 
Més informació 

• Preguntes més freqüents 
• Incidències tècniques 
• Consultes administratives 
• Altres consultes 
• Seu electrònica 

http://www.ub.edu/tramitsperseu/esmenes/faces/inici.xhtml?id=104
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=hQIfFuar1Ao&feature=emb_title
http://www.dnielectronico.es/
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/t-cat/
https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do
https://idcatmobil.seu.cat/
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
http://www.ub.edu/perseu/infoTramits/faqesmenesconcursoposicionsA2PAS.html
mailto:pau@ub.edu
mailto:pas@ub.edu
mailto:aelectronicarh@ub.edu
https://seu.ub.edu/public/mostrar/catalegTramits
http://www.ub.edu/tramitsperseu/esmenes/faces/inici.xhtml?id=104
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