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Resolució de 19 de juliol de 2019, de correcció de la llista definitiva de persones admeses i excloses al
concurs per a la selecció de professorat lector de la UB, adscrites a la Facultat de Filologia
En data 19 de juliol de 2019 ha entrat al Registre de la UB una documentació enregistrada el 12 de juliol de 2019, i
per tant dins del termini per esmenar defecte o error, previst a la convocatòria, a l’Oficina de Correus de
Cerdanyola del Vallès, i s’ha registrat a la UB amb el número 56001.
Revisada la documentació aportada es confirma que és correcte i que per tant l’aspirant pot declarar-se com a
admès.
RESOLC:
Primer.- Modificar el llistat definitiu d’admesos i exclosos al concurs per a la selecció de professorat lector de la
UB, adscrites a la Facultat de Filologia, i publicat el dia 17 de juliol de 2019, en el tauler d’anuncis de l’Oficina
d’Afers Generals de l’Administració de Filologia i a la pàgina web de la Facultat de Filologia, en els següents
termes:
On diu:
Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica
Núm.
1

Àrea
Filologia Llatina

Activitat docent
Les pròpies de l’àrea

Candidats/Candidates (Identificats amb nom i cognoms)
Fàbregas Salis, Pere
Iranzo Abellán, Salvador
Risquez Madrid, Antonia
Ha de dir:
Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica
Núm.
1

Àrea
Filologia Llatina

Activitat docent
Les pròpies de l’àrea

Candidats/Candidates (Identificats amb nom i cognoms)
Fàbregas Salis, Pere
Iranzo Abellán, Salvador
López Alcalde, Celia
Risquez Madrid, Antonia
Segon.- Que aquesta resolució es faci pública, també, en el tauler d’anuncis de l’Oficina d’Afers Generals de
l’Administració de Filologia i a la pàgina web de la Facultat de Filologia.

El Degà

Dr. Javier Velaza
Barcelona, 19 de juliol de 2019
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, sens perjudici de la seva immediata executivitat, les persones
interessades poden impugnar interposant un recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació.
No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan
que les ha dictades, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució. En aquest cas no es podrà
interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord
amb el que disposen els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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