
 
 
 
RESOLUCIÓ NÚM. 1426/2017, de 4 de juliol, de la Universitat Politècnica de Catalunya,  per 
la qual es fa pública la relació de persones admeses i excloses al concurs de personal laboral 
temporal (per jubilació parcial) convocat per Resolució 1322/2017, de 20 de juny, per proveir 
una plaça de personal laboral d’aquesta Universitat. 
 

  
    PERSONES ADMESES 
 Nom  

AGUILA FEIJOO, Lara 
AGUILAR VALLDEORIOLA, Sergi 
ASENADOR ADAN, Maria Jesús 
BARBERÀ FERNÁNDEZ, Lledó 
GALVEZ TINOCO, Maria 
GARCIA SAMITIER, Encarnación 
HERRERA PASTOR, Paloma 
LOPEZ SERVETO, Néstor 
MANZANO ORTEGA, Raül 
MENDOZA CAMPS, Alba 
MESTRES SALUD, Laia 
PARIS MORENO, Laura 
RIBOT LOPEZ, Marta 
ROBERTO RODRIGUEZ, John 
ROSALES LLORENTE, Marta 
SAN EMETERIO LEOZ, Gustau 
SOLÉ I FIGUERAS, Maria 
TRUJILLO RODRIGUEZ, Miriam 
VALLS TORNER, Xavier 
VILANOVA GODOY, Gerard 
VILARÓ MATEU, Mª Rosa 
VIÑALS GANGOLELLS, Albert  
 

 

 
PERSONES EXCLOSES 

 Nom  

ELIAS GRIFOLL, Marta 
(Motius: 8 i 10) 

   

 
 
Aquesta resolució té caràcter provisional i els interessats podran fer-hi al·legacions sobre els errors materials i de fet en 
el termini màxim de 10 dies naturals a partir de la data de la seva publicació; passat aquest termini, si no hi ha cap 
al·legació, la resolució esdevindrà definitiva. En el cas que hi hagi al·legacions, el rector resoldrà en el termini de deu 
dies. 
Contra la resolució definitiva, la persona interessada podrà interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent de la notificació, davant el jutjat del contenciós de Barcelona o del 
corresponent al seu domicili, a la seva elecció, sense perjudici de la possibilitat  d’interposar potestativament recurs de 
reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la notificació. 
 

Barcelona, 4 de juliol de 2017 
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