
CÀRRECS I PERSONAL

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ 049_SPDI_CONCURSOS-2022-2553/139, per la qual es fa pública l’adjudicació del contracte de
professorat agregat convocat per la Resolució 1534/2021, de 30 de novembre.

De conformitat amb la base 7 de la resolució 1534/2021 de la Universitat Politècnica de Catalunya per la qual
es convoquen concursos per a la contractació de professorat agregat (DOCG núm. 8562 de 14 de desembre de
2021).

Atesa la proposta de contractació emesa per la comissió de selecció dels processos selectius dels concursos i
finalitzat el termini establert de reclamacions.

I en ús de les atribucions que tinc conferides segons els que estableixen els Estatus d'aquesta universitat.

RESOLC:

PRIMER I ÚNIC: Fer pública l'adjudicació del contracte de professorat Agregat convocat per resolució
1534/2021 de 30 de novembre.

Codi concurs Codi lloc Nom i Cognoms

AG-289/745 71024789 Emilio José Gualda Manzano

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al 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 recurs de reposició previ al contenciós administratiu
davant el rector de la UPC, en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta
notificació o, si s'escau, des 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, 12 de setembre de 2022

Daniel Crespo

Rector
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