
 

 

RESOLUCIÓ 
per la qual la Universitat de Lleida (UdL) desisteix d’iniciar el procediment de selecció 
derivat de convocatòria de la beca 2020030005001 a càrrec del conveni C17054.  
 

1. L’Art. 93 de la Llei 39/2015 atorga la possibilitat que l’administració pública 
pugui desistir en els procediments iniciats d’ofici de forma motivada. 

2. Com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma, la beca 2020030005001 
va estar prorrogada per la mateixa durada de la beca inicial.  

3. Aquesta pròrroga es va realitzar amb posterioritat a la convocatòria objecte del 
desistiment per part de la UdL, raó per la qual es fa innecessari el procediment 
iniciat en data 13 de març de 2020 (beca 2020030005001).  

4. A data d’aquesta resolució no hi ha cap interessat en el procediment a excepció 
de la persona a qui se li va prorrogar la beca.  

 
És per tot l’anterior que 
 
RESOLC: 
 
Desistir de la convocatòria iniciada en data 13 de març de 2020, per la qual es va convocar 
la beca 2020030005001.  
 
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 l’aixecament de l’estat d’alarma.  
 
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
El vicerector de Recerca 
 
Joaquim Ros Salvador 
 
Per delegació de competències del rector en diferents òrgans unipersonals de la Universitat 
 
per Resolució de 28.05.19, publicada al DOGC 7888 de1 03.06.2019 
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