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RESOLUCIÓ núm. 1509/2020 de 13 de novembre, de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, per la qual es fa pública la relació definitiva de persones d’admeses i 
excloses del concurs amb referència CU-137/749, corresponent a la resolució 
1002/2020 de 2 de juliol, d’acord amb l’ampliació de termini de presentació de 
sol·licituds establert a la resolució 1255/2020 d’1 d’octubre. 
  
1 plaça del cos docent de Catedràtic d’Universitat -Torn Promoció -  
Oferta pública d’ocupació: concurs de promoció interna – habilitat per l'Oferta Pública 
d'Ocupació del 2019 
Referència del concurs: CU-137/749 
Unitat d’adscripció: 749 - Departament de Matemàtiques 
Àmbit de coneixement: Ciències i Enginyeries Biotecnològiques 
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada 
Unitat de vinculació: Escola Tècnica Superior Enginyeria Industrial Barcelona 
(ETSEIB) i Facultat Matemàtiques i Estadística (FME) 
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació 
d'equips docents: activitats de docència, avaluació i elaboració de material de suport. 
Totes tasques associades a: assignatures impartides pel Departament de 
Matemàtiques en Grau i Màster en les unitats de vinculació. 
Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, 
relativa a sistemes dinàmics. 
Direcció de tesis doctorals. 
Direcció i coordinació universitària. Relacions externes. 
 
 
PERSONES ADMESES 
COGNOMS i NOM  
OLLE TORNER, MARIA MERCEDES  
 
PERSONES EXCLOSES 
DNI Motiu d’exclusió 
Cap 
 
 
 
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'article 8 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. 
 
Barcelona, 13 de novembre de 2020 
 
El rector 
 
 
 
Prof. Francesc Torres  
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