
CÀRRECS I PERSONAL

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ 1158/2020, de 30 de juliol, per la qual es designen nous membres de la comissió UPC-LE-8026
corresponents a la Resolució 2102/2019, de 16 de desembre, per la qual es convoquen els processos
selectius per a la contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter.

FONAMENTS

D'acord amb el conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d'Empresa i Coneixement, i les universitats públiques catalanes de desenvolupament del Pla Jaume Serra
Húnter de professorat contractat en el període 2016-2020.

La resolució 2102/2019 de 16 de desembre, per la qual es convoquen els processos selectius per a la
contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter, on s'especifiquen els perfils i els
membres de les comissions de selecció dels concursos (DOGC 23/12/2019)

La resolució 546/2020 de 16 de març, per la qual es fa pública la relació definitiva de persones d'admeses i
excloses a la Resolució 2102/2019, de 16 de desembre.

Atès que el president de la comissió UPC-LE-8026 té conflicte d'interès , la vocal 1 passa a ser la presidenta,
s'anomena un nou vocal 1 i el vocal 3 passa a ser un dels membres que constava inicialment com a suplent a
la comissió.

I en ús de les atribucions que tinc conferides segons el que estableixen els Estatuts d'aquesta universitat.

 

RESOLC,

 

PRIMER.- Nomenar el president i dos vocals del procés selectiu :

 

1 plaça de professorat lector

Departament d'Enginyeria Hidraúlica

Perfil: Enginyeria Hidraúlica

Codi: UPC-LE-8026

President: Helena Ramos (Univ. Lisboa)

Vocal 1: Ignasi Rodríguez-Roda Layret (Univ. Girona)

Vocal 3: Luigia Brandimarte (KTH Royal Institute of Technology, Stockholm)

 

SEGON- Es comuniqui aquests nomenaments a la Direcció del Pla Serra Húnter, a la resta de membres de les
comissions i a les persones candidates al concurs corresponent.

 

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
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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, 30 de juliol de 2020

 

Francesc Torres

Rector

 

(20.213.019)
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