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RESOLUCIÓ de data 17 de març de 2022, per la qual s’atorga el IV Premi a l’Excel·lència
Docent de la UAB
Vista la convocatòria del IV Premi a l’Excel·lència Docent, el qual es promou amb la voluntat de
valorar l’activitat docent del professorat i d’impulsar la innovació i la millora constant de la
docència universitària, i que està orientat a identificar i valorar la trajectòria del professorat que
hagi desenvolupat una activitat especialment remarcable en aquest àmbit.
Vist que per a l’atorgament del premi s’han seguit el procediment i els criteris establerts a les
bases de la convocatòria.
Vista la proposta de resolució del jurat, recollida en l’informe raonat emès en data 16 de març
de 2022 per a la resolució del IV Premi a l’Excel·lència Docent.
Per tot això, i en ús de les atribucions que m’atorga l’article 75 dels Estatuts d’aquesta
universitat, aprovats pel Decret 237/2003, de 8 d’octubre (DOGC de 22 d’octubre),

RESOLC
Atorgar el IV Premi d’Excel·lència Docent a la senyora Carme Mangiron Hevia, professora del
Departament de Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental de la Facultat de
Traducció i Interpretació.
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Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs
contenciós administratiu davant els Jutjats de contenciosos administratius, en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent al de la notificació o publicació de l’acte que posi fi a la via administrativa, tal i com disposen els
articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense
perjudici de la possibilitat d’interposar potestativament recurs de reposició davant la rectora d’aquesta universitat
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 123 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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