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RESOLUCIÓ NÚM. 738/2019 de 29 d’abril, de la Universitat Politècnica de Catalunya, per la 
qual es fa pública la relació definitiva de persones admeses i excloses a la Resolució 
242/2019, de 7 de febrer (DOGC 22/02/2019), per la qual es convoquen els processos 
selectius per a la contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra 
Húnter. 
 
1 plaça de professorat lector 
Departament: Física 
Perfil: Enginyeria Aeronàutica 
Codi: UPC-LE-609 
 
PERSONES ADMESES 
COGNOMS i NOM  
 
COMELLAS SANFELIU, ESTER 
FABRO TAPIA, FERRAN 
FERRER FERRE, ALEX 
FONT MARTÍNEZ, FRANCESC 
GARCIA GONZALEZ, FERNANDO 
GONZALEZ HORCAS, SERGIO 
KARTSAKLI, ELLI 
MARIN GENESCA, MARC 
MARTI, JULIO MARCELO 
MELE, BENEDETO 
NOFRARIAS SERRA, MIQUEL DELS SANTS 
PONS PRATS, JORDI 
RYZHAKOV, PAVEL 
 
 
PERSONES EXCLOSES 
Núm. Identificació  
43543151B motiu exclusió E1 i E4 
 
1 plaça de professorat lector 
Departament: Ciència i Enginyeria Nàutica  
Perfil: Enginyeria Naval 
Codi: UPC-LE-610 
 
PERSONES ADMESES 
COGNOMS i NOM  
 
ALSINA TORRENT, JOSE MARIA 
CACERES RABIONET, IVAN 
MARIN GENESCA, MARC 
MARTI, JULIO MARCELO 
ORTIGOSA BARRAGAN, INMACULADA 
PEREZ TOMAS, AMADOR 
 
 
PERSONES EXCLOSES 
Núm. Identificació  
Cap  
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Sol·licituds presentades que no identifiquen el concurs al qual volen participar 
 
PERSONES EXCLOSES 
Núm. Identificació  
Cap 
 
Els motius d’exclusió es troben detallats a la pàgina web de la convocatòria 
(www.upc.edu/sdp - concursos PDI > convocatòria concursos > concursos Serra Húnter > 
Resolució 242/2019) 
 
 
Contra la resolució de la relació definitiva d’admesos i exclosos, 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 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. 
 
Barcelona, 29 d’abril de 2019 
 
El vicerector de Política de Personal Docent i Investigador 
 
 
 
 
Miquel 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 (DOCG núm. 7577 de 13.03.2018)  
 


