Resolució definitiva núm. 946/2018, de candidats seleccionats per a la
final institucional del concurs “tesi en 4 minuts”
Antecedents i fonaments de dret
En data 16 de març, es va publicar en el web de l’Escola de Doctorat i es va fer difusió entre els
doctorands de la universitat, la convocatòria i les bases del concurs “Tesi en 4 minuts” organitzat per
la Fundació Catalana per a la recerca i la Innovació (FCRI) amb el suport de la Generalitat de Catalunya
i en el que participen les 12 universitats catalanes.
A l’apartat 2. Bases per a la participació de la convocatòria i concretament, a la 3a fase. Selecció dels
participants, s’indica que “ finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió Permanent de
l’Escola de Doctorat revisarà les candidatures i publicarà en el seu web la relació de persones admeses
i excloses. La Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat seleccionarà a través d’un jurat un màxim
de 10 participants. El jurat el composaran entre 3 i 7 membres que poden ser investigadors, docents,
postdocs, estudiants o antics estudiants o Personal d’administració i serveis, tots ells de la UPC. La seva
composició serà de president/a, secretari/a i vocals. En cas d’haver rebut un gran nombre de
sol·licituds, la Comissió Permanent pot nomenar més d’un jurat; en aquest cas, el president/a de cada
jurat enviarà al president de la Comissió Permanent el resultat de les seves valoracions per a que la
Comissió Permanent elabori la resolució. La Comissió Permanent publicarà la relació de candidats
seleccionats per participar a la final institucional en el web de l’Escola de Doctorat d’acord amb el
calendari de la convocatòria. Els interessats o interessades podran presentar reclamacions o esmenes
en el termini establert a la resolució. A la resolució també es publicarà l’ordre en que tindran lloc les
intervencions. [...]”.
A l’empara de les bases de la convocatòria i del calendari establert per al concurs, en data 8 de maig
de 2018 es va publicar la resolució provisional número 930/2018 de candidats seleccionats per a la
final institucional del concurs “Tesi en 4 minuts”. També en aquesta resolució s’informava del període
i procediment per a presentar al·legacions i que esgotat aquest termini, es publicaria la present
resolució.
Així doncs, en compliment de les bases i el calendari de la convocatòria del concurs “Tesi en 4 minuts”
en aquesta universitat,

Resolc
PRIMER. Declarar admesos com a candidats per a participar a la final institucional que tindrà lloc el
proper 17/05/18 a les persones que apareixen a l’annex I d’aquesta resolució atès que així ho ha resolt
la Comissió Permanent en la seva sessió de data 7/5/18.
SEGON. Publicar en el web de l’Escola de Doctorat aquesta resolució tal i com s’estableix a les bases i
calendari de la convocatòria.
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Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar un recurs de reposició en el termini de deu dies a comptar de l’endemà de la publicació de
la resolució, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, sense perjudici de qualsevol altre recurs que
consideri procedent, d'acord amb el que estableix l'art. 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de las administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Francesc Sepulcre Sánchez
President de la Comissió Permanent
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Annex I
Resolució definitiva núm. 946/2018, de candidats seleccionats per a la
final institucional del concurs “tesi en 4 minuts”
L’ordenació a la següent taula dels candidats seleccionats per a participar en la
final institucional del concurs “Tesi en 4 minuts”, s’ha realitzat de manera
aleatòria (no correspon a cap tipus de classificació).
Ordre d’intervenció a
la final institucional

DNI Candidat/a

1-

Y3471676R

2-

43565016A

3-

Y3521469E

4-

73395579A

5-

X8985632S

6-

47711950Z

7-

Y0973101P

8-

Y4351406G

9-

Y4927504K

10-

45794761j

11-

Y4688980F

12-

Y4548400A

13-

Y3355104Q

14-

Y2026245M
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