
 
 

RESOLUCIÓ 001634/2019 
 
 
 
En l’exercici de la delegació de competències del Rector de la resolució 1454/2014 de 20 de 
novembre. 
 
 
HE RESOLT, fer públic el resultat del concurs extern laboral temporal convocat el dia 9 
d’octubre de 2019 (Resolució 001551/2019) per proveir unes places de personal laboral de 
suport a la recerca d’aquesta Universitat. 
 
Codi 150-710-122 

Plaça TECNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE  SUPORT A LA RECERCA 

Destinació Enginyeria Electrònica 

Nom del guanyador/a   Marc Navarro Pons 
 

Codi 150-717-003 

Plaça TECNIC/A DE GRAU SUPERIOR DE  SUPORT A LA RECERCA 

Destinació Expressió Gràfica a l’Enginyeria 

Nom del guanyador/a   Michelle Cavariani Catta Preta 
 
 
Contra a aquesta resolució,  que esgota la via administrativa, la persona interessada pot interposar un 
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la 
notificació, davant el Jutjat 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, 10 d’octubre de 2019 
 
Gerent  

 
 
 
 

Francisco Javier Massó  Pérez 
(Per delegació del Rector, Resolució de delegació de 
competències 1454/2014,de 20 de novembre, 
DOGC num. 6756 de 24/11/2014)  



 
 

RESOLUCIÓ 001678/2019 
 
 
 
En l’exercici de la delegació de competències del Rector de la resolució 1454/2014 de 20 de 
novembre. 
 
 
HE RESOLT, fer públic el resultat del concurs extern laboral temporal convocat el dia 16 
d’octubre de 2019 (Resolució 001551/2019) per proveir unes places de personal laboral de 
suport a la recerca d’aquesta Universitat. 
 
Codi 150-707-074 

Plaça TECNIC/A DE GRAU MIG DE  SUPORT A LA RECERCA 

Destinació Enginyeria De Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial 

Nom del guanyador/a   Luis Javier Oliva Felipe 
 
 
Contra a aquesta resolució,  que esgota la via administrativa, la persona interessada pot interposar un 
recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la 
notificació, davant el Jutjat 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, 17 d’octubre de 2019 
 
Gerent  

 
 
 
 

Francisco Javier Massó  Pérez 
(Per delegació del Rector, Resolució de delegació de 
competències 1454/2014,de 20 de novembre, 
DOGC num. 6756 de 24/11/2014)  
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