
CÀRRECS I PERSONAL

UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-1427/210, per la qual es fa públic el nomenament com a funcionaris o
funcionàries de carrera de les persones aspirants aprovades en les proves selectives per a l’accés a
l’escala de gestió (subgrup A2), places de prevenció, de la Universitat Politècnica de Catalunya.

D'acord amb el punt 10 de les bases de la convocatòria de proves selectives per a l'accés a l'escala de gestió
(subgrup A2), en torn lliure, de la Universitat Politècnica de Catalunya, feta pública per resolució 1165/2021,
de 20 de setembre (DOGC núm. 8513, de 30 de setembre de 2021), i vista la proposta formulada pel tribunal
qualificador de les esmentades proves, en aplicació de les atribucions que em confereixen la Llei Orgànica
6/2001 de 21 de desembre, d'Universitats, i els Estatuts d'aquesta Universitat.

RESOLC:

1. Nomenar funcionari/ària de carrera de l'escala de gestió (subgrup A2), places de prevenció, de la Universitat
Politècnica de Catalunya, les persones aprovades pel tribunal que consten a la llista del torn lliure i que han
complert tots i cadascun dels requisits exigits a la convocatòria:

Torn lliure DNI

Cognoms i Nom

GANCHARRO LEON, TERESA INMACULADA ***7746**

PINTADO CIRAUQUI, AITOR ***2843**

2. Les persones han de prendre possessió del càrrec en el termini màxim d'un mes a partir de l'endemà de la
publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

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:

a) 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.

b) 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.
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Barcelona, 26 de maig de 2022

Daniel Crespo Artiaga

Rector

(22.147.164)
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