
Resolució 049_SPDI_CONCURSOS-2022-2856/155,  per la qual es fa pública la relació definitiva de persones 
admeses i excloses als concursos amb referència LE-8/712/2022, LE-16/731/2022, LE-19/742/2022 i     
LE-27/753/2022, corresponents a la Resolució 049_SPDI_CONCURSOS_2022-1078/44, de 25 d'abril, 
d'acord amb l'ampliació de termini  de presentació de sol·licituds establert per resolució 049_SPDI_CONCURSOS_
2022-1903/103(DOGC 06/07/2022). 

Concurs cognoms i nom
Admès/Admesa -A-
Exclòs/Exclosa - E- motiu exclusió *

LE-8/712/2022 KARIMI , SHADI A
LE-8/712/2022 RODRÍGUEZ VILLARREAL, ÁNGELES IVÓN A
LE-16/731/2022 BURGOS FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER A
LE-19/742/2022 LLULL MARROIG, ANTONI IGNACI A
LE-19/742/2022 SERNAGLIA , MARCO E G2 / G9 / E4 / E30 / E31 
LE-27/753/2022 MUÑOZ SALINAS, FRANCISCO E E39
LE-27/753/2022 PUIG DAMIANS, IVAN 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.

E4 - no presentar còpia o còpia compulsada, depenent del que es determini a les bases de la convocatòria, de l'informe favorable 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.

E31 - no aporta el pla de treball requerit a les bases de la convocatòria.

E39 Haver tingut contractes previs d'ajudant o ajudant doctor (lector) que impossibilitan la formalització del contracte inicial de lector de dos anys, 

d'acord amb les bases de la convocatòria.

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)


	adex def

