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RESOLUCIÓ per la qual es fa pública la relació provisional de persones admeses i 
excloses a la convocatòria de proves selectives per proveir interinament de forma 
transitòria un lloc reservat de personal funcionari de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, convocada per RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3602/473. 
  

Codi: 152-15 

Plaça: Tècnic/a 

Perfil genèric: Tècnic/a de Gestió Nivell 1 

Destinació: Servei Suport a Recerca i la Innovació 

 
 

PERSONES ADMESES 
 

COGNOMS, Nom 
Acreditació nivell de 
suficiència català C1 

Acreditació nivell de 
suficiència castellà C2 

ARES LOPEZ, ALBA  Acreditat Exempt/a 

BALAUX TORNS, MARTA  Acreditat Exempt/a 

BOCANEGRA REBOLLO, NOEMI  Acreditat Exempt/a 

FERNANDEZ RODRIGUEZ, ESTHER  Acreditat Exempt/a 

MALDONADO DIAZ, OSCAR  Acreditat Exempt/a 

MARTINEZ LOPEZ-AMOR, HELENA  Acreditat Exempt/a 

MUÑOZ MEDINA, ANA JOSE  Acreditat Exempt/a 

PAGES SOLE, MARIA VICTORIA  Acreditat Exempt/a 
RODRIGO HERNANDEZ, RAFAEL 
MANUEL  Acreditat Exempt/a 

SALVADO ESTIVILL, IGNASI  No acreditat Exempt/a 

SANCHEZ DIAZ, ALEXANDRE  Acreditat Exempt/a 

VELASCO I MUÑOZ, CRISTIAN  Acreditat Exempt/a 

VENDRELL SANTASUSANA, MARIA  Acreditat Exempt/a 
 
 
                                            PERSONES EXCLOSES 

 

DNI        Motius (*) 
Acreditació nivell de 
suficiència de català C1 

Acreditació nivell de 
suficiència de castellà C2 

48213833Z 8 Acreditat Exempt/a 

44015772M 35 Acreditat Exempt/a 
 
 (*) Consulta l’enllaç: https://www.upc.edu/sdp/ca/concursos-i-oposicions-del-pas/convocatories-de-   
concursos/motius-dexclusio-1  
 
Aquesta resolució té caràcter provisional i les persones candidates disposaran de 7 dies hàbils, 
des de l’endemà de la publicació de la resolució de la llista provisional, per esmenar els defectes 
que hagin motivat l’exclusió provisional. Les persones aspirants que figurin com a excloses I no 
esmenin dins d’aquest termini el que hagi motivat la seva exclusió es considera que desisteixen de la seva 
petició. Si no hi ha cap al·legació en el termini, la resolució esdevindrà definitiva. Les persones 
interessades poden presentar la documentació requerida a través del registre electrònic: 
https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits/convocatories-de-concursos-i-oposicions-del-PAS 
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  
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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, 18 de gener 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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