
CÀRRECS I PERSONAL

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ 128/2021, d'1 de febrer, per la qual s’adjudica un contracte de catedràtica contractada (concurs
CC-42/751), convocat per la Resolució 1001/2020, de 2 de juliol.

De conformitat amb la proposta formulada per la comissió nomenada per jutjar el concurs de la categoria de
catedràtic/a contractat/da, convocat per Resolució de la Universitat Politècnica de Catalunya de 2 de juliol de
2020 (DOCG de 10 de juliol de 2020), d'acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats,
modificada per la Llei orgànica 4/2007 de 12 d'abril, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de
Catalunya (LUC), i complerts els requisits establerts en el procediment d'accés a cossos i categories de
personal docent i investigador permanent, aprovat pel Consell de Govern de data 30 de març de 2009.

El rector, fent ús de les atribucions conferides per l'article 65 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre,
d'universitats (BOE de 24 de desembre), i altres disposicions concordants, ha resolt adjudicar el contracte de
catedràtica contractada (CC-42/751) de de Matemàtica Aplicada, adscrita al departament d'Enginyeria Civil i
Ambiental, a la senyora Irene Arias Vicente.

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 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 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 de la recepció d'aquesta resolució
o, si s'escau, del dia següent que es publiqui, 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, 1 de febrer de 2021

Francesc Torres

Rector

(21.032.018)
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