RESOLUCIÓ núm. 1210/2020 del 17 de setembre, de la Universitat Politècnica de
Catalunya, per la qual es fa pública la relació definitiva de persones d’admeses i
excloses a la Resolució 1001/2020 del 2 de juliol, per la qual es convoquen concursos
en torn de promoció a la categoria de catedràtic/a contractat/da.
1 plaça de la categoria de Catedràtic/Catedràtica Contractat/Contractada – Torn
promoció interna Referència del concurs: CC-35/701
Unitat d’adscripció: 701 Departament d’Arquitectura de Computadors
Àmbit de coneixement: Enginyeria de Tecnologies de la Informació i Comunicacions
Àrea de coneixement: Arquitectura i Tecnologia de Computadors.
Unitat de vinculació: Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB)
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 les assignatures basades en la metodologia docent
“Aprenentatge Basat en Reptes” (Challenge-Based Learning). Les tasques estan
associades tant a màster com a grau, PAE (Projecte Aplicat d'Enginyeria) i I2P
(Interdisciplinary Inovation Project). Direcció de TFG (Grau Engineyeria Informàtica) i
TFM (Master's degree in Innovation and Research in Informatics MIRI) en l’àmbit de
les xarxes de computadors. Participació en projectes d’innovació docent Europeus
(Erasmus+, etc.) en l’àmbit de les xarxes de computadors.
Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes,
relativa a sistemes de comunicacions i arquitectures de banda ampla.
Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.
PERSONES ADMESES
COGNOMS i NOM
CABELLOS APARICIO, ALBERTO
PERSONES EXCLOSES
DNI
Cap

Motiu d’exclusió
-
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1 plaça de la categoria de Catedràtic/Catedràtica Contractat/Contractada - Torn
promoció interna Referència del concurs: CC-36/712
Unitat d’adscripció: 712 - Departament d’Enginyeria Mecànica
Àmbit de coneixement: Enginyeria Industrial
Àrea de coneixement: Enginyeria Mecànica
Unitat de vinculació: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i
Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
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 les assignatures: Enginyeria de Processos de Fabricació
(Grau en Enginyeria Mecànica, MEMS-Microelectromechanical Systems (Màster en
Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial).
Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes,
relativa a microtecnologia per a la indústria.
Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.
PERSONES ADMESES
COGNOMS i NOM
CASALS TERRE, JASMINA
PERSONES EXCLOSES
DNI
Cap

Motiu d’exclusió
-
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1 plaça de la categoria de Catedràtic/Catedràtica Contractat/Contractada - Torn
promoció interna Referència del concurs: CC-37/712
Unitat d’adscripció: 712 - Departament d'Enginyeria Mecànica
Àmbit de coneixement: Enginyeria Industrial
Àrea de coneixement: Enginyeria Mecànica
Unitat de vinculació: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
(ETSEIB)
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 les assignatures de Mecànica (Grau en Enginyeria en
Tecnologies Industrials), Biomecànica (Màster Universitari en Enginyeria Industrial)
Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes,
relativa a enginyeria biomecànica.
Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.
PERSONES ADMESES
COGNOMS i NOM
FONT LLAGUNES, JOSEP MARIA
PERSONES EXCLOSES
DNI
Cap

Motiu d’exclusió
-
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1 plaça de la categoria de Catedràtic/Catedràtica Contractat/Contractada - Torn
promoció interna Referència del concurs: CC-38/712
Unitat d’adscripció: 712 - Departament d'Enginyeria Mecànica
Àmbit de coneixement: Enginyeria Industrial
Àrea de coneixement: Organització d'Empreses
Unitat de vinculació: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
(ETSEIB) Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC)
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 les assignatures de Transports (Màster Universitari en
Enginyeria Industrial), Sistemes de Transport Intern i Simulació de Processos (Màster
Universitari en Enginyeria Industrial).
Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes,
relativa a gestió d’operacions i cadena de subministres.
Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària. Relacions externes
PERSONES ADMESES
COGNOMS i NOM
FERRER MARTI, LAIA
PERSONES EXCLOSES
DNI
Cap

Motiu d’exclusió
-
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1 plaça de la categoria de Catedràtic/Catedràtica Contractat/Contractada - Torn
promoció interna Referència del concurs: CC-39/713
Unitat d’adscripció: 713 - Departament d’Enginyeria Química
Àmbit de coneixement: Enginyeria Industrial
Àrea de coneixement: Enginyeria Química
Unitat de vinculació: Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)
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 les assignatures de: Química Orgànica (Grau d’Enginyeria
Química), Polymer Transformation Processes (Master’s degree in Chemical
Engineering – Smart Chemical Factories).
Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes,
relativa a innovació en materials i enginyeria molecular - biomaterials per a teràpies
regeneratives.
Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.
PERSONES ADMESES
COGNOMS i NOM
ARMELIN DIGGROC, ELAINE APARECIDA
PERSONES EXCLOSES
DNI
Cap

Motiu d’exclusió
-
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1 plaça de la categoria de Catedràtic/Catedràtica Contractat/Contractada - Torn
promoció interna Referència del concurs: CC-40/729
Unitat d’adscripció: 729 - Departament de. Mecànica de Fluids
Àmbit de coneixement: Enginyeria Industrial
Àrea de coneixement: Mecànica de Fluids
Unitat de vinculació: Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i
Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)
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: l’assignatura troncal Mecànica de Fluids (Grau en
Enginyeria en Tecnologies Industrials-GrETI, Grau en Enginyeria en Tecnologies
Aeroespacials-GrETA i en Vehicles Aeroespacials-GrEVA), Fluidotècnia (Grau en
Enginyeria en Tecnologies Industrials-GrETI), Enginyeria de Fluids (Grau en
Enginyeria Mecànica), Centrals Elèctriques i Energies Renovables (Grau en Enginyeria
Elèctrica), Enginyeria Tèrmica i de Fluids i Sistemes de Transmissió de Potència
(Màster Universitari en Enginyeria Industrial).
Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes,
relativa a sistemes oleohidràulics i pneumàtics. Aplicacions de la dinàmica de fluids a
l’aeronàutica.
Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.
PERSONES ADMESES
COGNOMS i NOM
GAMEZ MONTERO, PEDRO JAVIER
PERSONES EXCLOSES
DNI
Cap

Motiu d’exclusió
-
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1 plaça de la categoria de Catedràtic/Catedràtica Contractat/Contractada - Torn
promoció interna Referència del concurs: CC-41/749
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 els unitats de vinculació.
Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes,
relativa a història de la ciència i de la tècnica.
Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.
PERSONES ADMESES
COGNOMS i NOM
MASSA ESTEVE, MARIA ROSA
PERSONES EXCLOSES
DNI
Cap

Motiu d’exclusió
-
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1 plaça de la categoria de Catedràtic/Catedràtica Contractat/Contractada - Torn
promoció interna Referència del concurs: CC-42/751
Unitat d’adscripció: 751 - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
Àmbit de coneixement: Enginyeria Civil, Geològica i Ambiental
Àrea de coneixement: Matemàtica Aplicada
Unitat de vinculació: Escola Tècnica Superior Enginyeria Camins, Canals i Ports de
Barcelona (ETSECCPB)
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 les assignatures de l’àrea de Mètodes Numèrics en
Ciències Aplicades i Enginyeria, en particular: Geometria Diferencial i Equacions
Diferencials (Grau en Enginyeria Civil), Aprenentatge Automatic i Models per la Presa
de Decisions (Máster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports).
Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes,
relativa a mètodes numèrics en ciències aplicades i enginyeria.
Direcció de tesis doctorals
Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.
PERSONES ADMESES
COGNOMS i NOM
ARIAS VICENTE, IRENE
PERSONES EXCLOSES
DNI
Cap

Motiu d’exclusió
-
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1 plaça de la categoria de Catedràtic/Catedràtica Contractat/Contractada - Torn
promoció interna Referència del concurs: CC-43/751
Unitat d’adscripció: 751 - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental
Àmbit de coneixement: Enginyeria Civil, Geològica i Ambiental
Àrea de coneixement: Mecànica de Medis Continus i Teoria d’Estructures
Unitat de vinculació: Escola Tècnica Superior Enginyeria Camins, Canals i Ports de
Barcelona (ETSECCPB)
Tasques a realitzar: Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació
d'equips docents: activitats de docència, avaluació i elaboració de material de suport.
Totes són tasques associades a assignatures de l’àrea de Mecànica de Medis
Continus i Computacional, en particular: Mecànica (Grau en Enginyeria Civil),
Mecànica (Grau en Enginyeria Ambiental), Numerical Models in Civil and Structural
Engineering (Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports)
Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes,
relativa a mecànica de medis continus i computacional.
Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.
PERSONES ADMESES
COGNOMS i NOM
CHIUMENTI, MICHELE
PERSONES EXCLOSES
DNI
Cap

Motiu d’exclusió
-

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, 17 de setembre de 2020

El vicerector de Política de Personal Docent i Investigador
Miguel Soriano Ibáñez

Per delegació de competència del rector - Resolució 1349/2014, de 22 d'octubre (DOGC núm. 6739 de 30.10.2014), modificada per la
Resolució 512/2018, de 6 de març (DOGC núm. 7577 de 13.03.2018)
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