
 

RESOLUCIÓ núm. 914/2019 de 29 de maig, de la Universitat Politècnica de Catalunya, per la 
qual es fa pública la relació definitiva de persones d’admeses i excloses de la Resolució 
580/2019 de l’1 d’abril (DOGC 12/04/2019), per la qual es convoca un concurs públic per a la 
contractació d’una plaça de professorat agregat. 
 
Categoria: 1 plaça de professor Agregat 
Referència del concurs: AG-241/724 
Codi de lloc: 71006980 
Unitat d’adscripció:  Dept. Màquines i Motors Tèrmics 
Àmbit de coneixement:  Enginyeria Industrial 
Àrea de coneixement:  Màquines i Motors Tèrmics 
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. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material de 
suport.  
Totes són tasques associades a assignatures de grau i Màster universitari que imparteix la 
unitat d’adscripció -unitat de termotècnia- al centre de vinculació, relacionades amb 
transferència de calor i massa, i dinàmica de fluids.  
Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a Transferència 
de Calor.  
Direcció de tesis doctorals.  
Direcció i coordinació universitària. Relacions externes. 
 
Requisit específic de participació: Disposar del certificat I3 (investigadors Ramón i Cajal). 
 
 
PERSONES ADMESES 
COGNOMS i NOM  
TRIAS MIQUEL, FRANCESC XAVIER 
 
 
PERSONES EXCLOSES 
Núm. Identificació  
Cap 
 
 
 
 
Els motius d’exclusió es troben detallats al web https://concursospdi.upc.edu  > convocatòria 
concursos > concursos PDI laboral permanent > Resolució 580/2018 > motius d’exclusió 
 
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, 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 
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) 
 
 
Barcelona, a 29 de maig de 2019 
 

https://concursospdi.upc.edu/

