
 
 

 
 
 

RESOLUCIÓ 000469/2020 
 
 
 
 
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 28 de 
febrer de 2020 (Resolució 00393/2020) per proveir unes places de personal laboral de suport 
a la recerca d’aquesta Universitat. 
 
 
Codi 150-739-173 

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

Destinació Teoria del Senyal i Comunicacions 

Nom del guanyador/a   Claudia Lily Olivares Cabello 

 
Codi 150-749-038 

Plaça TECNIC/A ESPECIALITTZAT/DA DE SUPORT A LA RECERCA 

Destinació Matemàtiques 

Nom del guanyador/a   Guillermo González Salazar 

 
Codi 150-918-013 

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

Destinació Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica 

Nom del guanyador/a   Jesús de Miguel Fernández  

 
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, 6 de març de 2020 
 
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 000508/2020 
 
 
 
 
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 28 de 
febrer de 2020 (Resolució 00393/2020) per proveir unes places de personal laboral de suport 
a la recerca d’aquesta Universitat. 
 
 
Codi 150-747-046 

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

Destinació Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació 

Nom del guanyador/a   Lidia López Cuesta 

 
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 de març de 2020 
 
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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