Resolució de la Universitat Autònoma de Barcelona de 26 de juliol de 2018, per la qual s’aprova
i es fa pública la relació definitiva de les places de catedràtic contractat aprovades a l’oferta
d’ocupació pública de places de personal docent i investigador per l’any 2018, aprovada al
Consell de Govern de 10 de juliol de 2018.
El Consell de Govern del dia 10 de juliol de 2018 va aprovar l’oferta d’ocupació pública de places
de personal docent i investigador per l’any 2018, disposant la convocatòria d’un total de 8 places
de catedràtic contractat, 4 de les quals es convocaran per mèrits especialment rellevants.
El Consell de Govern del dia 12 de juliol de 2017 va aprovar els Criteris de priorització de les
places de catedràtic contractat que estableixen el procediment per a determinar els
departaments als quals corresponen les esmentades places.
De conformitat amb el que estableixen els criteris esmentats,
RESOLC
1. Aprovar i fer pública la relació definitiva de places de catedràtic laboral:

IDPLAÇA

DEPARTAMENT

ÀREA

D263401/AAG00157 ENGINYERIA QUÍMICA,BIOLÒGICA I
AMBIENTAL

BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
MOLECULAR
ENGINYERIA
QUÍMICA,BIOLÒGICA I
AMBIENTAL

D043101/AAG00107 GEOGRAFIA

GEOGRAFIA FÍSICA

D043301/AAG00118 CIÈNCIA POLÍTICA I DRET PÚBLIC

CIÈNCIA POLÍTICA I DE
L'ADMINISTRACIÓ

D040601/AAG00040

BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, independentment de la seva
immediata execució, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, les persones interessades
poden interposar, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la seva publicació, recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciosos administratius de Barcelona.
Tanmateix, les persones interessades poden optar per interposar recurs de reposició, en el
termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de publicació, davant el mateix òrgan
que ha dictat la Resolució. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós
administratiu mentrestant no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició,
d’acord amb allò que disposen els arts. 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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