
 

 
 

RESOLUCIÓ 
 

 
D’acord amb el que estableix el Reial Decret 123/1997, de 13 de maig, i en l’exercici de 
les competències que m’atorguen els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
HE RESOLT, fer públic el resultat de la convocatòria per proveir interinament per 
programa un lloc de personal funcionari de la UPC, convocada per RESOLUCIÓ 
020_SDP-2022-3234/408.  
 

Codi 188-129 

Plaça Tècnic/a d’Administració 

Escala i Nivell  Administratiu/iva (subgrup C1)  nivell 20 

Perfil genèric Tècnic/a de gestió nivell 3 

Destinació UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona 

Nom de la guanyadora BOCANEGRA REBOLLO, Noemí 

 
 
Contra les resolucions del rector o del gerent, dictades per delegació de competència del rector, 
independentment de la seva immediata executivitat, les persones interessades poden optar per: 
 
De forma potestativa, interposar un recurs de reposició davant el rector de la UPC en  
el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la publicació de la resolució que  
s’impugni, d’acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1  
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
  
O bé, de forma directa, interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat  
contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptador a partir  
de l’endemà de la publicació de la resolució que s’impugni. 
  
En el cas d’optar per la interposició d’un recurs de reposició la persona interessada no  
podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que l’òrgan competent resolgui expressament el recurs 
de reposició interposat o bé es produeixi la desestimació presumpta. Es produeix la desestimació presumpta 
si transcorre un mes sense que l’òrgan competent hagi dictat i notificat la resolució del recurs de reposició 
interposat. 
 

 
Barcelona, 23 de febrer de 2023 
 
 
Gerent 
 
Ivan Planas Miret 
 
 
(Per delegació de competència del rector, Resolució 122/2020, de 28 de gener DOGC 
núm.8082 de 11.3.2020), modificada per la Resolució 038-2021-10/3 d’11 de març de 2021 (DOGC 

núm. 8380 – 6.4.2021). 
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