
Resolució 1042/2021, de la Universitat Politècnica de Catalunya, per la qual es fa pública la relació definitiva de persones admeses i excloses
 a la Resolució 673/2021, de 17 de març per la qual es convoquen concursos d'accés a places del cos docent universitari de professorat Titular d'Universitat. 

Codi Concurs Cognoms i nom
A (admès/admesa) 
E (exclòs/exclosa)

Motiu
exclusió

TU-81/702 - Dept. Ciència i Enginyeria de Materials CANAL BARNILS, CRISTINA A
TU-82/707 - Dept. Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial NEJJARI AKHI-ELARAB, FATIHA A
TU-83/751 - Dept. Enginyeria Civil i Ambiental FERNANDEZ CARRASCO, LUCIA A
TU-84/751 - Dept. Enginyeria Civil i Ambiental BERENGUER FERRER, MARC A
TU-85/751 - Dept. Enginyeria Civil i Ambiental ARROYO ALVAREZ DE TOLEDO, MARCOS A

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.

El vicerector de Política de Personal Docent i Investigador
Miquel Soriano Ibáñez
Per delegació de competència del rector
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