
  

Resolució   

Vista   la   convocatòria   publicada   el   2   de   febrer   de   2021,   per   la   qual   es   fa   pública   la   provisió   d’una   plaça   
de   professor/a   permanent   a   dedicació   completa,   a   l’Escola   Superior   de   Comerç   Internacional   
(ESCI-UPF),   en   les   àrees   de   dret   internacional/europeu   i   de   sostenibilitat   mediambiental,   amb   
perspectiva   empresarial.   

Vist   la   proposta   de   la   Comissió   de   Selecció   de   data   26   de   febrer   de   2021   de   la   plaça   de   personal   
acadèmic,   en   règim   de   contractació   laboral   (convocatòria   publicada   el   passat   2   de   febrer   a   la   web   
d’ESCI-UPF).   

En   ús   de   les   atribucions   que   em   confereix   els   arts.   13   i   15   dels   Estatuts   del   consorci   Escola   Superior   
de   Comerç   Internacional   (ESCI-UPF),   modificats   per   ACORD   GOV/95/2020,   de   14   de   juliol,   

  

HE   RESOLT:   

Proveir   la   plaça   de   personal   acadèmic   contractat   a   temps   complert   a   l’Escola   Superior   de   Comerç   
Internacional   (ESCI-UPF),   en   les   àrees   de   dret   internacional/europeu   i   de   sostenibilitat   
mediambiental,   amb   perspectiva   empresarial,   amb   la   candidata   que   es   relaciona   a   continuació:   

  

- Lela   Mélon   

  

Contra   aquesta   resolució,   que   exhaureix   la   via   administrativa,   les   persones   interessades   poden  
interposar   recurs   contenciós   administratiu   davant   el   jutjat   contenciós   administratiu   de   Barcelona   en   
el   termini   de   dos   mesos   des   de   l’endemà   de   la   publicació   d’aquesta   resolució.   

Les   persones   interessades   també   poden   interposar   potestativament   un   recurs   de   reposició   davant   el   
director   en   el   termini   d’un   mes   comptador   des   de   l’endemà   de   la   publicació   d’aquesta   resolució,   cas   
en   el   qual   no   es   podrà   interposar   el   recurs   contenciós   administratiu   fins   que   no   s’hagi   resolt   
expressament   o   s’hagi   produït   la   desestimació   presumpta   del   recurs   de   reposició   interposat.   

  

  

Albert   Carreras   
Director        
ESCI-UPF   

  

Barcelona,   1   de   març   de   2021   
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