
 

 

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució 168/2020 de 3 de febrer, de la Universitat 
Politècnica de Catalunya per la qual es nomena als membres de les comissions de la 
convocatòria de processos selectius per a la creació/ampliació de borses de treball per a 
la categoria de professorat associat publicada per resolució 13/2020 de 9 de gener 
 
Antecedents i fonaments de dret 
 
Havent estat publicada la convocatòria de processos selectius de creació i/o ampliació de 
borses de treball per a la categoria de professorat associat per resolució 13/2020 de 9 de 
gener. 
 
Publicada la resolució 168/2020 de 3 febrer, per la qual es nomena als membres de la 
comissió de la convocatòria. 
 
Detectat un error en les composicions de les comissions de selecció del departament 
d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial. 
 
I d’acord amb el previst a l’article 109.2 de la Llei 3/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, aquestes podran rectificar en 
qualsevol moment, d’ofici o a instància de part dels interessats, els errors materials, de fet 
o aritmètics existents en els seus actes. 
 
Es procedeix a esmenar-lo, sent les comissions de selecció que han de valorar els 
processos selectius del departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica 
Industrial les següents: 
 
Departament: 707 Dept. Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial 
Àmbit de coneixement: Enginyeria Industrial  
Comissió de selecció C-707-1  Disciplines ATP-707-1  
President titular COSTA CASTELLO, RAMON  
Secretari titular PEREZ MAGRANE, RAMON  
Vocal titular   SOLA SOLER, JORDI  
President suplent  MARTI COLOM, PAU  
Secretari suplent  ROMERO LAFUENTE, SERGIO  
Vocal suplent   PUIG CAYUELA, VICENÇ 
 
Departament: 707 Dept. Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial 
Àmbit de coneixement: Enginyeria de Tecnologies de la Informació i Comunicació  
Comissió de selecció C-707-2  Disciplines ATP-707-2  
President titular  MARTIN RULL, ENRIC XAVIER  
Secretari titular  CLIMENT VILARO, JUAN  
Vocal titular   ARANDA LOPEZ, JUAN  
President suplent  FERNANDEZ RUZAFA, JOSE  
Secretari suplent  MARTI COLOM, PAU  
Vocal suplent   MARTINEZ VELASCO, ANTONIO BENITO  
 
 
Rector 
 
Prof. Francesc Torres 
 
Barcelona, 2 de març de 2020 

 


