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Resolució de la Universitat de Lleida (UdL), per la qual s’aprova la llista definitiva de persones 

admeses i excloses a la convocatòria de Resolució de 18 de setembre de 2019, per la qual es convocava 

concurs de selecció per formalitzar un contracte laboral temporal (dotze mesos), sota la modalitat 

d’obra o servei, mitjançant el qual el persona contractada prestarà els seus serveis com a 

investigador/a en formació. Codi UdL de la convocatòria 36/2019 REC  

 

 

La UdL va publicar el dia 20 de novembre de 2019 la convocatòria d’un concurs de selecció per formalitzar 

un contracte laboral temporal (dotze mesos) a un investigador/a en formació per realitzar tasques de recerca 

en el projecte “PHARMA-FACTORY, Building the product pipelie for commercial demostration of Plant 

Molecular Factories” referència Grant Agreement_774078- PHARMA- FACTORY. 

 

 

D’acord amb el punt 4.3 de les bases de la convocatòria s’aprova la llista definitiva d’aspirants admesos i 

exclosos, per tal que sigui publicada a la seu electrònica de la UdL 

https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php  

 

 

 

PERSONES ADMESES 

 

COGNOMS, NOM               NIF/NIE/PASSAPORT  

 

Vargheese, Ashwin                       *****3931 

Rossi, Chiara           *****334P  

 

 

 

D’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, contra aquesta Resolució, les persones interessades poden interposar, 

potestativament, recurs de reposició davant el rector en el termini d’un mes, o bé recurs contenciós 

administratiu d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 

contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos davant el jutjat contenciós administratiu de Lleida, 

d’acord amb el que preveu l’article 8 de la Llei esmentada. Aquests terminis es comptaran a partir de 

l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució.  

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a 

la defensa dels seus interessos. 

 

 

 

Joaquim Ros Salvador 

 

 

Vicerector de Recerca  

 
Per delegació de competències del rector  

en diferents òrgans unipersonals de la Universitat  

per Resolució de 28.05.19, publicada al DOGC 7888 de 03.06.2019  
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