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Resolució d’1 de juliol de 2019, per la qual es fa pública la llista provisional de persones 
admeses i excloses al concurs per proveir diverses places de professorat lector, adscrites 

a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica 

 
 

Per resolució del rector de 3 de juny de 2019 (DOGC núm. 7892 de 7/6/2019) s’ha convocat concurs 
per proveir diverses places de professorat lector en règim de contracte laboral temporal. 
 

Un cop examinades les sol·licituds presentades corresponents als llocs de treball adscrits a la 
Facultat de Matemàtiques i Informàtica, d’acord amb el que estableix l’article 8 del Reglament 
dels concursos per a la provisió de places de professorat contractat laboral temporal de la 

Universitat de Barcelona, i l’article 5 de les bases del concurs, així com atenent la resolució del 
rector de data 29 de maig de 2019, per la qual es deleguen en els degans i les deganes 
competències en matèria de concursos per a la provisió de places de professorat contractat 

laboral temporal, 
 
RESOLC: 

 
Primer.- Fer pública, en annex adjunt, la llista provisional de persones admeses i excloses al 
concurs per a la selecció de diverses places de professorat lector adscrites a aquesta Facultat, 

convocades per resolució del rector de data 3 de juny de 2019 (DOGC núm. 7892 de 7/6/2019),  
amb indicació de les causes d’exclusió. 
  

Segon.- En compliment de l’article 5.2 de les bases de la convocatòria, les persones interessades 
disposen d’un termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la 
present resolució en el tauler d’anuncis de l’oficina d’afers generals  de la Facultat de 

Matemàtiques i Informàtica per reparar els defectes que hagin causat la seva exclusió o 
completar la documentació presentada.  
 

Les persones que no esmenin o rectifiquin dins del termini indicat el defecte o error que n’hagi 
motivat l’exclusió quedaran definitivament excloses de la convocatòria.  
 

El Degà, 
 
 

 
 
 

 
 
Dr. Carles Casacuberta 

 
Barcelona, 1 de juliol de 2019 
 

 
 
 

 
 
D’acord amb l’establert per l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques, contra aquesta resolució, que és un acte de tràmit no qualif icat, no es pot interposar cap 
recurs, sens perjudici de l’establert a la part dispositiva d’aquesta resolució, i que les persones interessades puguin 
interposar els recursos corresponents vers la resolució per la que s’aprovi la llista definitiva de persones admeses i 
excloses. 
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ANNEX 

 
LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 
Convocatòria de concurs per proveir diverses places de professorat lector, per resolució del rector 
de 3 de juny de 2019 (DOGC núm. 7892 de 7/6/2019)  

 
RELACIÓ DE PERSONES ADMESES 
 

Departament de Matemàtiques i Informàtica  
Nº places  Àrea        Activitat docent i investigadora   
1      Llenguatges i Sistemes Informàtics  Les pròpies de l’àrea   

 
 
Candidats/Candidates  

 
Cabezas Grebol, Mariano 
Díaz Montesdeoca, Oliver 

Sayago Barrantes, Sergio 
Sidorova, Yulia 
Suñol Galofré, Francesc 

 
 
 

Departament de Matemàtiques i Informàtica  
Nº places  Àrea                                Activitat docent i investigadora  
1      Anàlisi Matemàtica        Les Pròpies de l’àrea  

 
Candidats/Candidates  
 

Bosa Puigredon, Joan 
Csato, Gyula 
De la Torre Pedraza, Azahara 

Gil Dantas, Sheldon Miriel 
Gonchenko, Marina 
Izquierdo Fábregas, Lázaro René 

Prats Soler, Martí 
Sidorova, Yulia 
Tassani, Simone 

 
 
 

 
RELACIÓ DE PERSONES EXCLOSES 
 

 
Departament de Matemàtiques i Informàtica  
Nº places  Àrea                              Activitat docent i investigadora  

1      Anàliai Matemàtica                 Les pròpies de l’àrea  
 
Candidats/Candidates 

 
Arroyo García, Angel René. Manca document d’identitat (base 4.1.a) 
    Manca informe favorable de l’AQU o ANECA (base 4.1.c) 

 
  
 

 


