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FETS I FONAMENTS DE DRET
ÚNIC- Atesa la sol·licitud presentada per la professora/pel professor HEREDIA CERVERA,
FRANCISCO JAVIER en què demana percebre el complement addicional per mèrits docents,
d'acord amb el que disposa el decret 405/2006 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen les
retribucions addicionals del personal docent i investigador funcionari i contractat de les
universitats públiques de Catalunya.
Atesa la certificació de la Comissió específica per a la valoració dels mèrits i activitats individuals
de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat que valida els informes d'avaluació emesos per la
Universitat Politècnica de Catalunya.
Atesa l'avaluació favorable de la Comissió de Personal i Acció Social del dia 17 de setembre de
2009, ratificada pel Consell de Govern del dia 17 de novembre de 2009.
Fent ús de les atribucions que em confereix l'article 20 de la Llei Orgànica d'Universitats i els
articles 57 i 147 de l'Estatut d'aquesta Universitat.
RESOLC,
Reconèixer el dret a la percepció del complement addicional docent a la professora/al professor
HEREDIA CERVERA, FRANCISCO JAVIER que serà retribuïda/retribuït segons la normativa
vigent amb efectes econòmics de l'1 de gener de 2009.

1 tram del complement addicional docent de titular uni/cat.esc.univ. fins 2008
Comunicar la present resolució a la persona interessada, tot fent-li saber que és definitiva i
esgota la via administrativa, i que pot ser impugnada mitjançant la interposició d'un recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la
notificació, davant el Jutjat Contenciós de Barcelona o del corresponent al seu domicili, a la seva
elecció, sense perjudici de la possibilitat d'interposar potestativament un recurs de reposició
davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a partir del dia següent a la notificació.
Barcelona, 15 de desembre de 2009
Vicerector de Personal Acadèmic

Enrique García-Berro Montilla
(Per delegació del rector. Resol. 3010/2006, de 13 de desembre)

