
CÀRRECS I PERSONAL

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ 1532/2020, de 18 de novembre, per la qual es nomenen els membres de la comissió de
selecció del concurs convocat per la Resolució 1118/2020, de 28 de juliol, per la qual es convoca un
concurs públic per a la contractació de professorat agregat.

ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET

En data 7 d'agost de 2020 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la resolució 1118/2020,
de 28 de juliol, per la qual es convocava un concurs per a la contractació de professorat agregat.

En compliment del que disposa l'Acord 66/2009 del Consell de Govern pel qual s'aprova el procediment d'accés
als cossos i categories de personal docent i investigador permanent.

I en exercici de les competències establertes en l'article 68 dels Estatuts de la universitat,

 

RESOLC:

 

Primer.- Nomenar als membres de la comissió de selecció corresponent a la resolució 1118/2020 de 28 de
juliol i publicada al DOGC de data 7 d'agost de 2020, d'acord amb l'annex d'aquesta resolució.

 

Segon.- Publicar aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

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, 18 de novembre de 2020

 

Francesc Torres

Rector

 

 

Annex

a la Resolució 1532/2020 de 18 de novembre

 

Categoria: 1 plaça de professorat Agregat
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Codi del lloc: 71022458

Referència del concurs: AG-264/712

Comissió d'accés

 

Càrrec Cognoms i nom Cos/Cat Universitat

President titular Romeu Garbí, Jordi CU U. Politècnica de Catalunya

Secretària titular Jordi Nebot, Lluïsa TU U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer titular Gil Espert, Lluis CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal segon titular Mayugo Majo, Joan Andreu CC U. de Girona

Vocal tercer titular Roca Enrich, Joan AG U. de Lleida

President suplent Roure Fernández, Francesc Prof. Emèrit (CU) U. Politècnica de Catalunya

Secretari suplent Veciana Fontanet, Joaquim AG U. Politècnica de Catalunya

Vocal primer titular Codina Macià, Esteve CU U. Politècnica de Catalunya

Vocal segon titular Denia Guzmán, Francisco David CU U. Politècnica de València

Vocal tercer titular Gascons Clairo, Narcís TU U. de Girona
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