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Convocatòria de proves selectives per a l´accés a l´escala 
Administrativa (Subgrup C1) en torn de promoció interna i torn 
de promoció interna per a la integració de personal laboral fix de 
la Universitat Politècnica de Catalunya 
 
RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3767/490, de la Universitat Politècnica de Catalunya, per la qual 
s’aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria  de proves 
selectives per a l’accés a l’escala Administrativa (Subgrup C1),en torn de promoció interna i torn 
de promoció interna per a la integració de personal laboral fix d’aquesta Universitat (RESOLUCIÓ 
020_SDP-2022-3767/490 de 16 de desembre, publicada al DOGC Núm. 8814 – 16.12.2022). 
 
 

TORN PROMOCIÓ INTERNA 
 
 

PERSONES ADMESES 
 
 

Primer cognom Segon cognom Nom 
AGUILA FEIJOO LARA 
ALBA VAZQUEZ INMACULADA CONCEPCION 
ALBARRAN MINA MONICA 
ALGARRA POMEDIO SUSANNA 
ALGUERO MUJAL GLORIA 
ALVAREZ LOPEZ SILVIA 
ANGEL ROMAN SILVIA 
ARGERICH SABATE EUGENIA 
ASTIER VIVES CRISTINA 
BADENAS FONTANALS ANNA 
BAJO HERNANDEZ EVA 
BARNES SANCHEZ ARANTZAZU 
BLANCH GONZALEZ CRISTINA 
CAPDEVILA FRANCESCH ROGER 
CARBAJAL MORO MONTSERRAT 
CARRETERO MONROY SANDRA 
CASAMOR FUSTER MARTA 
CASAS BENITO CRISTINA 
CASTRO SERRANO FRANCISCA JOSEFA 
CHIA PEÑALBA MIREIA 
CIBERIO GURREA SOFIA 
CODINA YAÑEZ ROGER 
COSTA SANTOS ANNA 
DENGRA BOLAÑOS NOEMI 
ESCOBAR MERA SUSANA 
ESPINOSA VIÑUELA VERONICA 
FERNANDEZ DE DIEGO MARIA CRISTINA 
FERNANDEZ FERNANDEZ MONICA 

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-399/33



Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de proves selectives per a l’accés a l’ 
escala administrativa (subgrup C1), torn de promoció interna i torn de promoció interna per a la integració de personal 
laboral fix 

Pàgina 2 de 4 
 

Primer cognom Segon cognom Nom 
FERRER PEREZ CAROLINA 
FREIXA RODRIGUEZ MERITXELL 
GANCEDO AYALA REBECA 
GARCIA PLA SANDRA 
GARCIA VALLEJO ANA MARIA 
GIMENEZ FONT MONICA 
GIRO INFANTE PERE 
GONZALEZ BOLAÑOS VERONICA 
GONZALEZ HERNANDEZ SANDRA 
GONZALEZ  LOJO CAROLINA 
GONZALEZ PALOMO LORENA 
GONZALEZ ROBLES MARÍA-DOLORES 
JANDULA CONGOST MONTSERRAT 
JIMENEZ BAÑO ESTER 
LAFUENTE MORENO LAURA 
LAPLANA URQUIZU MARIA CRISTINA 
LLOBET BAXARIAS VICTORIA 
LOPEZ MILENA MONTSERRAT 
LOSADA LOPEZ JUDITH ELISA 
MACH BENEYTO MARTA 
MACHADO GALAN NOELIA 
MAGAÑA GONZALEZ SONIA 
MANZANO ORTEGA JESUS RAUL 
MARCE PUJOL AGATA 
MARTIN VILANOVA MARIA EUGÈNIA 
MARTINEZ MARTINEZ LAURA 
MAUREL GALLARDO CHRISTIAN 
MELLADO GONZALEZ ALBA MARIA 
MONFORT RICART ESTER 
MORENO PASCUAL VANESSA 
MOSTAZO RODRIGUEZ MARIA CARMEN 
MURIEL  MERCHAN MARIA JOSE 
NUÑEZ NAVARRO EVA 
PACHON GUTIERREZ MARIA ISABEL 
PADILLA MONTERO ARACELI 
PEREZ ORTIZ INDARA 
PUIG MARTINEZ GEMMA 
QUEROL ESLAVA ELENA CRISTINA 
REDONDO CALAVERAS NORMA 
RIBERA MITJANS MIREIA 
ROCA BONET GLORIA 
RODRIGUEZ RIOCABO ANA MARIA 
RUBIES CASALS ALBA 
SALA GORGAS MIREIA 
SALINAS BERNAL MARTA 
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Primer cognom Segon cognom Nom 
SALINAS BERNAL SILVIA 
SAN MARTIN CAÑAS MARIA PILAR 
SANCHEZ MOJAL PATRICIA 
SANCHEZ NABAU ALICIA 
SAU NEGRE MARIA TERESA 
SOLA LABORDA CLARA 
SOLA VALLCORBA MARTA 
SOSTRES RAURICH LENA 
TIRADO PASANAU MARIA MERCE 
TREVIÑO MANERO MARIA TERESA 
VALLES JUAN GEMMA 
VICENTE GARCIA MONICA 
VILA MATENCIO LORENA 
VIOL GARCIA MONICA 
VIVE GOMEZ SILVIA 

 
PERSONES EXCLOSES 

 
DNI Motiu d’exclusió 

52196593W 19 
 
 
 
 
 
TORN PROMOCIÓ INTERNA PER A LA INTEGRACIÓ DE PERSONAL 

LABORAL FIX 
 

PERSONES ADMESES  
 

Primer cognom Segon cognom Nom 
Cap   

 
 

PERSONES EXCLOSES 
 

DNI Motiu d’exclusió 
Cap  

 
 
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 
 

D’acord amb el punt 5.1 de les bases de la convocatòria, es fa pública la llista provisional de 
persones aspirants que han estat admeses o excloses. 
Aquesta resolució té caràcter provisional i les persones aspirants disposaran de deu dies hàbils, 
des de l’endemà de la publicació de la resolució de les llistes provisionals, per esmenar els 
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defectes que hagin motivat l’exclusió provisional o presentar les reclamacions que considerin 
oportunes. Les persones candidates que figurin com a excloses en aquesta llista provisional i no 
esmenin dins d’aquest termini el que n'hagi motivat l'exclusió es considerarà que desisteixen de 
la seva petició. 
Dins del termini màxim d’un mes des de la data de finalització del termini per esmenar els 
defectes presentar les reclamacions, el rector de la UPC o l’òrgan al qual hagi delegat la 
competència aprovarà, mitjançant resolució, la llista definitiva de persones admeses i excloses i 
s’informarà de la data de l’inici de les proves, que es publicarà al lloc web establert per a 
aquesta convocatòria. 
D’acord amb el que disposa l’article 45.b de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, amb la publicació de les llistes que 
corresponguin a la pàgina web de la UPC http://www.upc.edu/sdp s’inicien els terminis a l’efecte 
de possibles reclamacions o recursos. 
 
Resolucions del rector o del gerent ,per delegació de competència del rector. 
Contra les resolucions del rector o del gerent, dictades per delegació de competència del rector, 
independentment de la seva executivitat immediata, les persones interessades poden optar per: 
 
a) De manera potestativa, interposar un recurs de reposició davant el rector de la UPC en el 
termini d´un mes 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 manera directa ,interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat 
contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l´endemà de la 
publicació de la resolució que s´impugni. 
 
En el cas que s’opti per la interposició d’un recurs de reposició, la persona interessada no podrà 
interposar cap recurs contenciós administratiu fins que l´òrgan competent resolgui expressament 
el recurs de reposició interposat o bé que se´n 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, 1 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 de d’11 de març de 2021 (DOGC Núm. 8380 – 
6.4.2021). 
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