
Resolució  049_SPDI_CONCURSOS-2022-3307/171,  per la qual es fa pública la relació definitiva de persones 
admeses i excloses a la Resolució 049_SPDI_CONCURSOS_2022-2023/111, de 12 de juliol, per la qual es 
convoquen concursos per a la contractació de professorat agregat en règim laboral amb caràcter 
permanent i amb dedicació  a temps complet.

codi concurs cognoms i nom
A (admès/admesa)
E (exclòs/exclosa) motiu exclusió

AG-294/709 ARAGÜÉS PEÑALBA, MÓNICA A
AG-294/709 GIRBAU XALABARDER, JOAQUIM E G2/G9/E1/E3/E30/E40/E41

AG-295/709 PRIETO ARAUJO, EDUARDO A
AG-296/717 CUSOLA AUMEDES, ORIOL A
AG-297/724 OLIET CASASAYAS, CARLES A
AG-298/735 PARTIDA MUÑOZ, MARA GABRIELA A
AG-299/740 GOMEZ ESCODA, EULALIA MARIA A
AG-300/740 MORENO SANZ, JOAN A
AG-303/748 ROVIRA GARCIA, ADRIÀ A
AG-304/751 DIALAMI SHABANKAREH, NARGES A
AG-305/751 FOLCH SANCHO, ALBERT A
AG-306/751 RYZHAKOV , PAVEL A
AG-308/752 ZARAGOZA DE PEDRO, MARIA ISABEL A
AG-309/753 ONECHA PEREZ, ANA BELEN A
AG-310/756 HERNANDEZ FALAGAN, DAVID A
AG-311/758 CANALS CASALS, LLUC A

* motius d'exclusió

G2 - no haver realitzat el pagament de la taxa exigida a les bases de la convocatòria.

G9 - no presentar la fotocòpia del DNI o similar especificat a la convocatòria.

E1 - no disposar o presentar còpia o còpia compulsada, depenent del que es determini a les bases de la convocatòria, de la titulació

exigida en aquesta.

E3 - no presentar còpia o còpia compulsada, depenent del que es determini a les bases de la convocatòria, de l'acreditació AQU 

o equivalent previst a la llei per a ser contractat com a professor del tipus convocat.

E30 no aportar el currículum vitae requerit a les bases de la convocatòria.

E40 no aportar el projecte docent i investigador requerit a les bases de la convocatòria

E41 no acreditar almenys tres anys d'activitat docent i de recerca, o prioritàriament de recerca postdoctoral.

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.

El vicerector de Política de Personal Docent i Investigador
Miquel Soriano Ibáñez
Per delegació de competència del rector Resolució 122/2020, de 28 de gener (DOGC 11/03/2020)
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